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অথ যননন্তিক ( ন্তবজেষণ েংক্রাি প্রন্তিজবদন

আবুই মাই আবদুই মুন্তিি
মন্ত্রী
অথ য মন্ত্রণাইয়

সূন্তিপত্র
ক্রন্তমক (
নং
১

ন্তবষয়

বাজেট ২০১৬-১৭: প্রথম প্রান্তিক ( ুলাইা -সেজেম্বর) পর্ যি
বাস্তবায়ন অগ্রগন্তি ও আয়-ব্যজয়র গন্তিধারা এবং োমন্তিক (
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পরম ক (রুণাময় আল্লািিায়া’ইার নাজম
মাননীয় স্পীক (ার
আন্তম আপনার অনুমন্তিক্রজম েরক (ান্তর অথ য ও বাজেট ব্যবিাপনা আ ন-২০০৯ এর
১৫(৪) ধারার ন্তবধান মজি িইন্তি ২০১৬-১৭ অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিক ( (লাইা -সেজেম্বর)
পর্ যি বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগন্তি ও আয়-ব্যজয়র গন্তিধারা এবং োমন্তিক ( অথ যননন্তিক ( ন্তবজেষণ
েংক্রাি প্রন্তিজবদন মিান োিীয় েংেজদ উপিাপন ক (রন্তছ।
মাননীয় স্পীক (ার
২।

আপন্তন োজনন, আওয়ামী ইীগ ন্তিিীয়বার েরক (ার গঠন ক (রার পর বিযমাজন তৃিীয়

অথ যবছর অন্তিবান্তিি িজে। রূপক (ল্প ২০২১ সক ( োমজন সরজখ মিাজোট েরক (ার ২০০৯ োজই
ক্ষমিা গ্রিণ ক (জর অির্ভযন্তিমূইক ( প্রবৃন্তি অেযজনর ইজক্ষে ব্যাপক ( উনয়নয়ন ক (ার্ যক্রম গ্রিণ ক (জর
র্ার সুফই বাংইাজদজির আপামর েনোধারণ েরক (াজরর ন্তিিীয় সময়াজদও পাজে। পূজব যর
ধারাবান্তিক (িায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক (ার্ যক (র ও গন্তিিীই ন্তনজদ যিনায় এ সময়াজদও বাজেট
বাস্তবায়জন আমাজদর ঐক (ান্তিক ( প্রজিিা অব্যািি আজছ। আমাজদর চূড়াি ইক্ষে িজইা ২০২১
এর মজে এক (টি জ্ঞানন্তভন্তিক ( প্রযুন্তি ন্তনভযর মেম আজয়র বাংইাজদি গজড় সিাইা, দান্তরদ্রে
দূরীক (রণ এবং েনগজণর েীবনমাজনর োন্তব যক ( উনয়নয়ন এবং ক (াই পন্তরক্রমায় ২০৪১ োজই
বাংইাজদিজক ( এক (টি উনয়নি সদজি উনয়নীি ক (রা। এ ইজক্ষে সপ ৌঁছাজি িজই আমাজদর উচ্চির
প্রবৃন্তি অেযন ক (রজি িজব। আিার ন্তবষয় এ সর্, এ বছর ন্তেন্তিন্তপ প্রবৃন্তি, মূল্যস্ফীন্তি,
আমদানী/রপ্তানী প্রবৃন্তি, ববজদন্তিক ( মুদ্রার ন্তরোভয, মুদ্রা ন্তবন্তনময় িারেি সম ন্তইক ( োমন্তিক (
অথ যননন্তিক ( িইক (েমূজির অবিান সবি েজিাষেনক (।
৩।

প্রন্তিজবদজনর মূই অংজি র্াওয়ার আজগ আিেযান্তিক ( ও অভেিরীণ অঙ্গজণ আমাজদর

োম্প্রন্তিক ( ন্তক (ছু মা ইফইক ( অেযজনর ন্তবষয় উজল্লখ ক (রজি িা , িা না িজই সদজির োমন্তগ্রক (
অগ্রগন্তির সক (বই এক (টি খন্তিি ন্তিত্র তুজই ধরা িজব বজই আন্তম মজন ক (ন্তর।
৪।

বিযমান েরক (ার িইন্তি সময়াজদ ক্ষমিায় আোর পর ন্তবন্তভনয়ন সদজির োজথ
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অথ যননন্তিক ( েম্পক (য গভীরির িজয়জছ র্ার অথ যননন্তিক ( সুফই িীঘ্র েনগজণর সদারজগাড়ায়
সপ ৌঁজছ সর্জি শুরু ক (জরজছ। গি অজটাবজর িীজনর সপ্রন্তেজিন্ট বাংইাজদি েফজর এজে ০১ টি
অনুদান চুন্তি, ০২ টি ক (াঠাজমাগি চুন্তি, ০৩ টি েমজ ািা স্মারক ( ও ০৪ টি ঋণ চুন্তি স্বাক্ষর
ক (জরন র্া সদজির ন্তিিাজে এক ( মা ই ফইক ( িজয় থাক (জব। এেব চুন্তির মােজম ২৭ টি
প্রক (জল্প ২০ ন্তবন্তইয়ন িইার ববজদন্তিক ( েিায়িা পাওয়া র্াজব র্ার মােজম সদজির ন্তবন্তনজয়াগ
বৃন্তি পাজব এবং উৎপাদন েক্ষমিা বিন্তর িজব। বাংইাজদি আে ন্তবজে দান্তরদ্রে ন্তবজমািজনর
এক ( সরাই মজিজই পন্তরণি িজয়জছ । ন্তবপুই পন্তরমাণ েনজগাষ্ঠীর দান্তরদ্রে ন্তবজমািজনর স্বীকৃন্তি
স্বরূপ এ বছর ন্তবে ব্যাংজক (র সপ্রন্তেজিন্ট বাংইাজদি েফর ক (জরন এবং আিেযান্তিক ( দান্তরদ্রে
ন্তবজমািন ন্তদবজে ঢাক (ায় গণবিব্য প্রদান ক (জরন। িাঁর বিজব্যর মােজম নারীর ক্ষমিায়ন,
স্বািে ও ন্তিক্ষার উনয়নয়জন বাংইাজদজির োফল্য গাঁথা ন্তবে দরবাজর প্রিান্তরি িজয়জছ এবং
ন্তিশুজদর অপুন্তি দূরীক (রজণ ১ ন্তবন্তইয়ন িইার োিাজের স াষণা এজেজছ।
৫।

নারীর ক্ষমিায়ন, িথ্য-প্রযুন্তি সেবার ন্তবস্তার এবং দান্তরদ্রে ন্তবজমািজন েরক (াজরর

অর্ভিপূব য োফল্য বাংইাজদিজক ( আিেযান্তিক ( পন্তরমিজই ন্তবজিষ মর্ যাদায় র্ভন্তষি ক (জরজছ।
নারীর ক্ষমিায়জন অগ্রগণ্য র্ভন্তমক (ার স্বীকৃন্তিস্বরূপ UN Women and Global
Partnership Forum মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সিখ িান্তেনাজক ( “Planet 50-50
Champion” মর্ যাদায় র্ভন্তষি ক (জরজছ। িথ্য-প্রযুন্তিজক ( িােন ব্যবিার উনয়নয়জন ক (াজে

ইাগাজনার ইজক্ষে ন্তিন্তেটাই বাংইাজদি ন্তছই মিাজোট েরক (াজরর ন্তনব যািনী িজিিাজরর
অন্যিম ন্তমিন। সে িথ্য-প্রযুন্তি খাজি েরক (াজরর ব্যাপক ( উনয়নয়জনর স্বীকৃন্তিস্বরূপ এন্তিয়া ও
ওজিন্তনয়ান ক (ন্তম্পউটিং িান্তিে অরগানা জেিন আ ন্তেটি ন্তবভাগজক ( ন্তিন্তেটাই গভজমযন্ট
এোওয়াি য-২০১৬ প্রদান ক (জরজছ।
৬।

আপন্তন োজনন সর্, েিস্রাব্দ উনয়নয়ন ইক্ষেমাত্রা ুএমন্তিন্তে) অেযজন উজল্লখজর্াগ্য

েফইিা অেযজনর পর বাংইাজদি এখন োন্তিেংজ র ২০১৫ পরবিী উনয়নয়ন এজেিা ন্তিজেজব
সটক (ে উনয়নয়ন ইক্ষেমাত্রা ুএেন্তিন্তে) অেযজনর সোর প্রয়াে গ্রিণ ক (জরজছ। আমরা েপ্তম
পঞ্চবান্তষ যক ( পন্তরক (ল্পনায় এেন্তিন্তের ১৭টি অন্তভি ইক্ষে অির্ভযি ক (জরন্তছ। জিামজে প্রন্তিটি
মন্ত্রণাইয়/ন্তবভাগ েংন্তেি এেন্তিন্তের ইক্ষেেমূি ন্তিন্তিি ক (জর এর বাস্তবায়জন এক (টি পূণ যাঙ্গ
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ক (মযজক ( িই প্রণয়জনর ক (াে এন্তগজয় িইজছ। এ ক (ার্ যক্রমজক ( সুষ্ঠুভাজব এন্তগজয় সনয়ার ইজক্ষে
জিামজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক (ার্ যাইজয় মন্তন্ত্রপন্তরষদ েন্তিব পর্ যাজয়র এক (েন এেন্তিন্তে
েমন্বয়ক ( ন্তনজয়াগ ক (রা িজয়জছ র্া এেন্তিন্তে ইক্ষেমাত্রা েমূি অেযজন েরক (াজরর ঢ় অ অবিাজনর
বন্তিিঃপ্রক (াি।
মাননীয় স্পীক (ার
৭।

আন্তম এখন িইন্তি অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক (র বাজেট বাস্তবায়জনর অগ্রগন্তি এবং

এর আজইাজক ( সদজির োমন্তিক ( অথ যনীন্তির গন্তিপ্রকৃন্তির উপর আজইাক (পাি ক (রজবা। আপনার
োনা আজছ ন্তবগি সময়াজদর সিষ ন্তদজক ( ন্তনব যািনজক (ন্তিক ( েন্তিংেিা সদজির অথ যনীন্তিজক (
অজনক (খান্তন ক্ষন্তিগ্রস্ত ক (জরন্তছই র্া ঢ় অ পদজক্ষজপর মােজম েরক (ার সমাক (াজবইা ক (রজি েক্ষম
িজয়জছ। ২০০৯ োই সথজক ( শুরু িওয়া অথ যননন্তিক ( েংস্কার সদিজক ( সর্ সুঢ় অ ন্তভন্তির ওপর দাঁড়
ক (ন্তরজয় ন্তদজয়ন্তছই িার প্রভাজব ন্তবগি অথ যবছজরও সদি োি িিাংজির অন্তধক ( প্রবৃন্তি অেযন
ক (রজি েক্ষম িজয়জছ। আপনার মােজম আন্তম সদিবােীজক ( অিেি আনজের োজথ োনাজি
িা সর্, ২০১৫-১৬ অথ যবছজর বাংইাজদজির োম্প্রন্তিক ( ক (াজইর ন্তিিাজে েজব যাচ্চ প্রবৃন্তি ৭.১১
িিাংি অন্তেযি িজয়জছ। িইন্তি অথ যবছজর আমাজদর প্রবৃন্তির ইক্ষেমাত্রা িজইা ৭.২ িিাংি। এ
ইক্ষে অেযজনর পজথ প্রথম প্রান্তিজক ( োমন্তিক ( অথ যননন্তিক ( অগ্রগন্তি েংক্রাি ন্তক (ছু িথ্য-উপাি
আপনাজদর অবগন্তির েন্য উপিাপন ক (রন্তছ। ২০১৬-১৭ অথ যবছজরর লাইা -সেজেম্বর েমজয়
পূব যবিী অথ যবছজরর এক ( েমজয়র তুইনায় োিীয় রােস্ব সবাজি যর আওিাধীন ক (র রােস্ব আদায় ১৭.৯৪ িিাংি বৃন্তি সপজয়জছ
 সমাট েরক (ান্তর ব্যয় সবজড়জছ ১৫.৪৯ িিাংি
 আ এম ন্তির সূত্রমজি বান্তষ যক ( উনয়নয়ন ক (মযসূন্তি বাস্তবায়ন ন্তবগি অথ যবছজরর প্রথম

প্রান্তিজক (র ৬ িাোর ৫০২ সক (াটি টাক (া িজি সবজড় ৯ িাোর ৭৬৭ সক (াটি টাক (া িজয়জছ
 রপ্তান্তন আয় ন্তবগি অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক (র ৭ িাোর ৭৫৯ ন্তমন্তইয়ন িইার িজি

সবজড় ৮ িাোর ৭৯ ন্তমন্তইয়ন িইাজর দাঁন্তড়জয়জছ
য িইার িজয়জছ
 আমদান্তন ব্যয় ১৭.২৭ িিাংি বৃন্তি সপজয় ১১.১১ ন্তবন্তইয়ন মান্তক (ন
 আমদান্তন ঋণপত্র সখাইা ও ন্তনস্পন্তির প্রবৃন্তি িজয়জছ র্থাক্রজম ১০.১৬ এবং ১৬.৯৭
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িিাংি
 ব্যন্তি খাজি ঋণপ্রবাি ১৫.৩৪ িিাংি সবজড়জছ ুজেজেম্বর’ ১৫ সথজক ( সেজেম্বর’

১৬)
 ববজদন্তিক ( মুদ্রার ন্তরোভয ৩০ সেজেম্বর, ২০১৬ িান্তরজখ প্রায় ৩১.৪ ন্তবন্তইয়ন িইাজর

উনয়নীি িজয়জছ
 পজয়ন্ট-টু-পজয়ন্ট ন্তভন্তিজি মূল্যস্ফীন্তি সেজেম্বর ২০১৫ এর ৬.২ িিাংি িজি

সেজেম্বর ২০১৬ েমজয় ৫.৫ িিাংজি সনজম এজেজছ।
মাননীয় স্পীক (ার
৮।

িইন্তি ২০১৬-১৭ অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক (র বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগন্তির প্রন্তিজবদন

উপিাপজনর শুরুজি আন্তম ঢ় ন্তি ন্তদজি িা েরক (াজরর রােস্ব আিরণ ও ব্যয় পন্তরন্তিন্তির
ওপর। এরপর, সদজির োমন্তিক ( অথ যননন্তিক ( পন্তরন্তিন্তির োম্প্রন্তিক ( ন্তিত্র এ মিান েংেজদ
তুজই ধরার সিিা ক (রব। েবজিজষ, এবাজরর বাজেজট গৃিীি ক (ন্তিপয় গুরুত্বপূণ য অঙ্গীক (ার
বাস্তবায়জন সেজেম্বর, ২০১৬ পর্ যি োন্তধি অগ্রগন্তির ওপর ন্তক (ছুটা আজইাক (পাি ক (রব।
প্রন্তিজবদজনর সিজষ পন্তরন্তিি ন্তিোজব অির্ভযি ক (রা িজয়জছ প্রথম প্রান্তিজক ( েরক (াজরর আয়ব্যজয়র গন্তিধারা এবং োমন্তিক ( অথ যননন্তিক ( পন্তরন্তিন্তির এক (টি ন্তিত্র।
২০১৫-১৬ অথ যবছজরর রােস্ব আিরণ পন্তরন্তিন্তি
৯।

শুরুজি আন্তম ন্তবগি ২০১৫-১৬ অথ যবছজরর রােস্ব আিরণ পন্তরন্তিন্তির ওপর

েংজক্ষজপ আজইাক (পাি ক (রজি িা । গি ২০১৫-১৬ অথ যবছজরর েংজিান্তধি বাজেজট সমাট
রােস্ব আিরজণর ইক্ষেমাত্রা ন্তছই ১ ইক্ষ ৭৭ িাোর ৪০০ সক (াটি টাক (া (ন্তেন্তিন্তপ'র ১2.২৪
িিাংি)। অথ যবছর সিজষ সমাট রােস্ব আিরজণর পন্তরমাণ দাঁড়ায় ১ ইক্ষ ৭১ িাোর ৪৩৩
সক (াটি টাক (া (ন্তেন্তিন্তপ'র ৯.৮৯ িিাংি) র্া ইক্ষেমাত্রার প্রায় ৯৬.৬ িিাংি। পূব যবিী ২০১৪১৫ অথ যবছজরর তুইনায় এ রােস্ব আিরণ প্রায় ১০.০৪ িিাংি সবন্তি।
অথ যবছর ২০১৬-১৭: প্রথম প্রান্তিজক (র রােস্ব আিরণ পন্তরন্তিন্তি
১০।

এবার ঢ় ন্তি সফরাজি িা িইন্তি ২০১৬-১৭ অথ যবছজরর বাজেজট ন্তনধ যান্তরি ইক্ষেমাত্রার
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ন্তবপরীজি প্রথম প্রান্তিজক (র রােস্ব আিরণ পন্তরন্তিন্তির ন্তদজক (। ২০১৬-১৭ অথ যবছজর রােস্ব
আিরজণর ইক্ষেমাত্রা ন্তনধ যারণ ক (রা িজয়জছ ২ ইক্ষ ৪২ িাোর ৭৫২ সক (াটি টাক (া (ন্তেন্তিন্তপ'র
১২.৩৬ িিাংি)। প্রথম প্রান্তিজক ( আিন্তরি রােজস্বর পন্তরমাণ ৪৩ িাোর ৫৯৭ সক (াটি টাক (া,
র্া বাজেজটর ইক্ষেমাত্রার ১৭.৯৬ িিাংি। প্রথম প্রান্তিজক ( ইক্ষেমাত্রার এক (পঞ্চমাংজির সিজয়
য িজয়জছ িা রােস্ব আিরজণর ইক্ষে অেযজন আমাজদর িৎপরিা আজরা বাড়াজনা
ক (ম অন্তেি
প্রজয়ােন। এ ইজক্ষে আমরা ক (াে ক (জর র্ান্তে।
মাননীয় স্পীক (ার
২০১৫-১৬ অথ যবছজরর েরক (ান্তর ব্যয় পন্তরন্তিন্তি
১১।

আমরা এখন ঢ় ন্তি সফরাজবা েরক (াজরর ব্যয় পন্তরন্তিন্তির ন্তদজক (। ২০১৫-১৬

অথ যবছজরর েংজিান্তধি বাজেজট সমাট ব্যজয়র প্রাক্কইন ক (রা িজয়ন্তছই ২ ইক্ষ ৬৪ িাোর ৫৬৫
সক (াটি টাক (া ুন্তেন্তিন্তপ’র ১৫.২৭ িিাংি); এর মজে অনুনয়নয়নেি অন্যান্য ব্যয় ১ ইক্ষ ৭৩
িাোর ৫৬৫ সক (াটি টাক (া এবং বান্তষ যক ( উনয়নয়ন ক (মযসূিীর ব্যয় ৯১ িাোর সক (াটি টাক (া।
অনুনয়নয়নেি অন্যান্য ব্যয় িজয়জছ ১ ইক্ষ ৫৯ িাোর ১০৫ সক (াটি টাক (া র্া েংজিান্তধি বরাজের
প্রায় ৯১.৭ িিাংি এবং ২০১৪-১৫ অথ যবছজরর তুইনায় 15.1 িিাংি সবিী। বান্তষ যক ( উনয়নয়ন
ক (মযসূন্তি ুএন্তিন্তপ) ব্যয় িজয়জছ েংজিান্তধি বরাজের প্রায় ৭৯.৭ িিাংি র্া ২০১৪-১৫
অথ যবছজরর এন্তিন্তপ ব্যয় অজপক্ষা প্রায় 12.5 িিাংি সবন্তি। োন্তব যক (ভাজব ২০১৫-১৬ অথ যবছজর
সমাট ব্যয় িজয়জছ ২ ইক্ষ ৩১ িাোর ৬৫৩ সক (াটি টাক (া ুন্তেন্তিন্তপ’র ১৩.৩৭ িিাংি) র্া
২০১৪-১৫ অথ যবছজরর তুইনায় 14.28 িিাংি সবন্তি।
অথ যবছর ২০১৬-১৭: প্রথম প্রান্তিজক (র েরক (ান্তর ব্যয় পন্তরন্তিন্তি
১২।

িইন্তি ২০১৬-১৭ অথ যবছজরর বাজেজট সমাট ব্যজয়র ইক্ষেমাত্রা ন্তনধ যারণ ক (রা িজয়জছ

৩ ইক্ষ ৪০ িাোর ৬০৫ সক (াটি টাক (া (ন্তেন্তিন্তপ’র ১৭.৩৪ িিাংি)। এর মজে অনুনয়নয়নেি
অন্যান্য ব্যয় ২ ইক্ষ ২৯ িাোর ৯০৫ সক (াটি টাক (া (ন্তেন্তিন্তপ’র ১১.৭১ িিাংি) এবং বান্তষ যক (
উনয়নয়ন ক (মযসূন্তির ব্যয় ১ ইক্ষ ১০ িাোর ৭০০ সক (াটি টাক (া (ন্তেন্তিন্তপ’র ৫.৬৪ িিাংি)। প্রথম
প্রান্তিজক ( সমাট ব্যয় িজয়জছ ৪২ িাোর ৮৯৪ সক (াটি টাক (া (বাজেজটর ১২.৫৯ িিাংি)। এর
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মজে অনুনয়নয়নেি অন্যান্য ব্যয় ৩৫ িাোর ৩২৫ সক (াটি টাক (া (বাজেজটর প্রায় ১৫.৩৭
িিাংি)। োন্তব যক (ভাজব, িইন্তি অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( গি অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক (র
তুইনায় সমাট ব্যয় ১৫.49 িিাংি, অনুনয়নয়ন েি অন্যান্য ব্যয় ১৯.৩5 িিাংি এবং এন্তিন্তপ
ব্যয় ০.৪২ িিাংি সবজড়জছ।
মাননীয় স্পীক (ার
১৩।

আপন্তন োজনন, প্রবৃন্তির ইক্ষেমাত্রা অেযজনর সক্ষজত্র আমাজদর এক (টি বড় িোজইঞ্জ

িজইা বান্তষ যক ( উনয়নয়ন ক (মযসূন্তির েফই বাস্তবায়ন। িইন্তি অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( বান্তষ যক (
উনয়নয়ন ক (মযসূন্তি বাস্তবান্তয়ি িজয়জছ ৭ িাোর ৫৬৯ সক (াটি টাক (া। ন্তবগি অথ যবছজরর এক (
েমজয় র্া ন্তছই ৭ িাোর ৫৩৭ সক (াটি টাক (া। বান্তষ যক ( উনয়নয়ন ক (মযসূন্তি বাস্তবায়জনর িার
বাড়াজনার ইজক্ষে আমরা অথ যননন্তিক ( েম্পক (য ন্তবভাগ, দািা সগাষ্ঠী ও প্রক (ল্প বাস্তবায়নক (ারী
মন্ত্রণাইয়/ন্তবভাগ/েংিার মজে ক (ার্ যক (র েমন্বয় ও বৃিৎ প্রক (ল্পগুজইার অগ্রগন্তির ন্তনয়ন্তমি
পন্তরবীক্ষজণর ওপর সোর ন্তদজয়ন্তছ।
বাজেট াটন্তি পন্তরন্তিন্তি
১৪।

২০১৫-১৬ অথ যবছজর েংজিান্তধি বাজেট াটন্তি প্রাক্কইন ক (রা িজয়ন্তছই ন্তেন্তিন্তপ'র

৫.০ িিাংি ুঅনুদান ব্যিীি)। অথ যবছর সিজষ সমাট বাজেট াটন্তি দাঁড়ায় ন্তেন্তিন্তপ’র ৩.46
িিাংি। াটন্তি অথ যায়জন ববজদন্তিক (সূত্র িজি ন্তেন্তিন্তপ'র ০.82 িিাংি এবং অভেিরীণ সূত্র
িজি ন্তেন্তিন্তপ'র ২.৬৪ িিাংি অজথ যর েংিান ক (রা িয়। িইন্তি ২০১৬-১৭ অথ যবছজর বাজেট
াটন্তি প্রাক্কইন ক (রা িজয়জছ ৯৭ িাোর ৮৫৩ সক (াটি টাক (া র্া ন্তেন্তিন্তপ'র ৫.০ িিাংি।
াটন্তি অথ যায়জন ববজদন্তিক ( সূত্র িজি ন্তেন্তিন্তপ'র ১.৮৫ িিাংি এবং অভেিরীণ সূত্র িজি
ন্তেন্তিন্তপ'র ৩.১৫ িিাংি েংিাজনর পন্তরক (ল্পনা রজয়জছ। ব্যাংক ( বন্তির্ভযি উৎে ুোিীয় েঞ্চয়
পত্র) িজি এ পর্ যি প্রান্তপ্ত েজিাষেনক (। পািাপান্তি ব্যাংক ( উৎে িজি ঋণ গ্রিণ ইক্ষেমাত্রার
মজে েীন্তমি রাখজি আমাজদর প্রজিিা অব্যািি থাক (জব। আপন্তন সেজন খুন্তি িজবন সর্, িইন্তি
অথ যবছজরর বাজেট াটন্তি ুঅনুদানেি) ন্তেন্তিন্তপ’র ৪.৭ িিাংজির মজে রজয়জছ। এছাড়া
ন্তেন্তিন্তপ’র িিাংি ন্তিজেজব েরক (ান্তর ঋজণর ন্তিন্তি ৩৫.০ িিাংি, র্া অিেি েিনীয়।
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োন্তব যক (ভাজব েরক (ান্তর ঋণ ব্যবিাপনায় আমাজদর অবিান সবি েজিাষেনক (।
মুদ্রা ও ঋণ পন্তরন্তিন্তি
১৫।

এবার আমরা ঢ় ন্তি সদব মুদ্রা ও ঋণ পন্তরন্তিন্তির ন্তদজক (। মূল্যস্ফীন্তি ও মুদ্রা ন্তবন্তনময়

িারেি োমন্তিক ( অথ যননন্তিক ( ন্তিন্তিিীইিা বোয় রাখা এবং েরক (াজরর অির্ভযন্তিমূইক ( ও
পন্তরজবিবান্ধব প্রবৃন্তির ইজক্ষের োজথ োমঞ্জস্য সরজখ বাংইাজদি ব্যাংক ( ন্তক (ছুটা
েিক (যিামূইক (, উৎপাদনমুখী ও নমনীয় মুদ্রানীন্তি অনুেরজণর ধারা অব্যািি সরজখজছ। িইন্তি
অথ যবছজরর প্রথমাজধ যর ুলাইা -ন্তিজেম্বর ২০১৬) েন্য স ান্তষি মুদ্রানীন্তি ন্তববৃন্তিজি বাোর
য রাখার
সুজদর িাজরর ক্রমহ্রােমান ধারার ন্তবপরীজি সরজপা ও ন্তরভাে য সরজপা িার অপন্তরবন্তিি
অন্তভপ্রায় ব্যি ক (রা িজয়জছ। আন্তথ যক (খাজি শৃঙ্খইা প্রন্তিষ্ঠার মােজম সখইাপী ঋজণর িার
ক (ন্তমজয় আনার ক (ারজণ বাোর সুজদর িাজরর এ ন্তনম্নমূখী ধারা অব্যািি থাক (জব বজই আন্তম
মজন ক (ন্তর।
১৬।

২০১৫-১৬ অথ যবছর সিজষ ব্যাপক ( মুদ্রার প্রবৃন্তি ন্তছই ১৬.৪ িিাংি র্া ইক্ষেমাত্রার

তুইনায় ন্তক (ছুটা সবন্তি। এ েময় নীট ববজদন্তিক ( েম্পদ প্রবৃন্তি ইক্ষেমাত্রাজক ( ছান্তড়জয় সগজইও
নীট অভেিরীণ েম্পজদর প্রবৃন্তি ইক্ষেমাত্রার নীজি ন্তছই। মূইি োমন্তগ্রক ( সইনজদন ভারোজম্য
অব্যািি উিৃি ও েরক (ান্তর খাজি ঋণ প্রবাি হ্রাজের ক (ারজণ এটি িজয়জছ। অন্যন্তদজক (, িইন্তি
অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিক ( সিজষ বান্তষ যক ( ন্তভন্তিজি ব্যাপক ( মুদ্রা েরবরাজির ুM2) প্রবৃন্তি
দাঁন্তড়জয়জছ প্রায় ১৩.৪ িিাংি, র্া বাংইাজদি ব্যাংজক (র মুদ্রানীন্তি ন্তববৃন্তির ইক্ষেমাত্রার সিজয়
ন্তক (ছুটা ক (ম। মূল্যস্ফীন্তি ও প্রবৃন্তির ক (ান্তিি িার অেযজন েিায়ক ( র্ভন্তমক (া পাইজনর েন্য
িইন্তি অথ যবছজরর সিষ নাগাদ ব্যাপক ( মুদ্রা েরবরাি বৃন্তির িার ন্তনধ যারণ ক (রা িজয়জছ ১৫.৫
িিাংি। ব্যাপক ( মুদ্রা েরবরাি পন্তরন্তমি রাখার সক্ষজত্র মূইি ন্তরোভয মুদ্রার সর্াগান ন্তনয়ন্ত্রজণর
ওপর সোর সদয়া িজে, র্া িইন্তি অথ যবছজরর প্রথমাজধ যও অব্যািি থাক (জব। ন্তরোভয মুদ্রার
প্রবৃন্তি সেজেম্বর ২০১৬ পর্ যি বছরন্তভন্তিজি ১৬.৭ িিাংি দাঁন্তড়জয়জছ।
১৭।

কৃন্তষ খািেি ক্ষুদ্র ও মা ান্তর ন্তিল্প খাি েমূজি ঋণ প্রবাি ন্তনন্তব যঘ্ন রাখা েি ঋজণর

উৎপাদনিীই ব্যবিার ন্তনন্তিিক (রজণ বাংইাজদি ব্যাংক ( েজিি আজছ। ব্যাংক ( ব্যবিা িজি
েরক (ান্তর ঋণ গ্রিজণর পন্তরমাণ ন্তক (ছুটা ক (ম থাক (ায় সবেরক (ান্তর খাজি ঋণ প্রবাি বৃন্তির পন্তরের
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সৃন্তি িজয়জছ। িইন্তি অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( েরক (ার ব্যাংক ( ব্যবিা িজি সক (ান ঋণ গ্রিণ
ক (জরন্তন বরং ৩ িাোর ৪৭ সক (াটি টাক (ার ব্যাংক ( ঋণ পন্তরজিাধ ক (জরজছ। িজব, এ েমজয়
েরক (ার োিীয় েঞ্চয় প্রক (ল্প খাি িজি নীট ১০ িাোর ৯৬৬ সক (াটি টাক (া ঋণ গ্রিণ ক (জরজছ,
সর্খান িজি সমাট ৮ িাোর ৭০১ সক (াটি টাক (া প্রোিজন্ত্রর েরক (ান্তর ন্তিোজবর দায় পন্তরজিান্তধি
িজয়জছ। ফজই ব্যাংক ( বন্তিিঃর্ভযি উৎে িজি নীট ঋণ দাঁন্তড়জয়জছ ২ িাোর ২৬৬ সক (াটি টাক (া।
অন্যন্তদজক ( ব্যন্তিখাজি অথ যননন্তিক ( ক (মযিৎপরিা উজ্জীন্তবি িওয়ায় সবেরক (ান্তর খাজি ঋণ
প্রবাি ইক্ষেমাত্রাজক ( ছান্তড়জয় র্াজে। ন্তবগি অথ যবছজর ১৪.৮ িিাংি ইক্ষেমাত্রার ন্তবপরীজি
সবেরক (ান্তর খাজি ঋণ প্রবৃন্তি িজয়জছ ১৬.৮ িিাংি। িইন্তি অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিক ( সিজষ
এ প্রবৃন্তি দাঁন্তড়জয়জছ ১৫.৩ িিাংি। অথ যবছর সিজষ সবেরক (ান্তর খাজি ঋণ প্রবাজির
য িজব।
ইক্ষেমাত্রা রজয়জছ ১৬.৫ িিাংি। আিা ক (ন্তর এ ইক্ষেমাত্রা অন্তেি
১৮।

সদজির অথ যনীন্তির প্রধান িান্তইক (া িন্তি িজইা কৃন্তষখাি। সমাট সদিে উৎপাদজন

কৃন্তষর প্রিেক্ষ অবদান এখন প্রায় ১৫ িিাংি। অন্যন্তদজক ( এ খািজক ( সক (ি ক (জর গজড় ওঠা
ন্তিল্প ও সেবা খাি সদজির োন্তব যক ( ন্তেন্তিন্তপ প্রবৃন্তিজি পজরাক্ষভাজব ন্তবরাট অবদান রাখজছ। এ
কৃন্তষখাজির েজিাষেনক ( প্রবৃন্তি ধজর রাখজি ব্যাংক ( ব্যবিার মােজম েরবরািকৃি কৃন্তষঋণ
গুরুত্বপূণ য র্ভন্তমক (া পাইন ক (জর থাজক (। ন্তবগি অথ যবছজর কৃন্তষ ও পল্লী ঋণ ন্তবিরণ ক (রা িজয়জছ
১৭ িাোর ৬৪৬ সক (াটি টাক (া। িইন্তি অথ যবছজর ব্যাংক (ব্যবিার মােজম সমাট ১৭ িাোর ৫৫০
সক (াটি টাক (ার ঋণ ন্তবিরজণর ইক্ষে রজয়জছ, র্া ন্তবগি অথ যবছজরর তুইনায় ৭.০১ িিাংি
সবন্তি। িইন্তি অথ যবছজরর সেজেম্বর পর্ যি ৩ িাোর ৪৪৪ সক (াটি টাক (া কৃন্তষ ঋণ ন্তবিরণ ক (রা
িয়। ঋজণর এ প্রবাি িইন্তি অথ যবছজরর ইক্ষেমাত্রার ১৯.৬২ িিাংি ও গি অথ যবছজরর এক (
েমজয়র তুইনায় ৭.৬৫ িিাংি সবন্তি।
সুজদর িার
১৯।

বাোজরর িান্তিদা ও েরবরাজির ন্তভন্তিজি োধারণি সুজদর িার ন্তনধ যান্তরি িয়। িজব

কৃন্তষ বা রপ্তান্তনেি ক (জয়ক (টি ন্তনন্তদ যি খাজি ন্তক (ছু সুন্তনন্তদ যি ইক্ষে অেযজনর েন্য েম্ভাব্য পন্তরন্তিন্তি
ন্তবজবিনায় ন্তনজয় সুজদর িার ও ঋজণর ইক্ষেমাত্রা ন্তনধ যারণ ক (জর সদয়া িয়। েঞ্চয়পজত্রর সুজদর
িারও ন্তনধ যারণ ক (জর সদয়া িয়, িজব িা প্রজয়ােন অনুোজর েমজয় েমজয় পন্তরবিযন ক (রা িয়।
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িইন্তি অথ যবছজরর সেজেম্বর পর্ যি ব্যাংক ( ও আন্তথ যক ( প্রন্তিষ্ঠানগুন্তইজি আমানি ও ঋজণর
সুজদর িার ন্তনম্নগামী রজয়জছ। ক (জম আেজছ আমানি ও ঋজণর সুজদর িাজরর ব্যবধানও
ুinterest rate spread)। আমানি ও ঋজণর সুজদর িাজরর গড় ব্যবধান রাষ্ট্রায়ত্ত্ব
বান্তণন্তেেক ( ব্যাংক (গুজইাজি ৪ িিাংজির নীজি ও ন্তবজিষান্তয়ি ব্যাংক (গুজইাজি ৩ িিাংজির
নীজি সনজম এজেজছ। োন্তব যক (ভাজব, আমানি ও ঋজণর সুজদর িাজরর গড় ব্যবধান ন্তবগি
অথ যবছজরর সেজেম্বর মাজে ন্তছই ৪.৮২ িিাংি, র্া িইন্তি অথ যবছজরর সেজেম্বর মাজে ৪.৭৬
িিাংজি সনজম এজেজছ। এক ( েমজয় আমানজির সুজদর িাজরর ভান্তরি গড় ৬.৬৬ িিাংি
িজি ৫.৩৯ িিাংজি এবং ঋজণর সুজদর িাজরর ভান্তরি গড় ১১.৪৮ িিাংি িজি ১০.১৫
িিাংজি সনজম এজেজছ। আমার ন্তবোে, সুজদর িাজরর এ ন্তনম্নগন্তি ন্তবন্তনজয়াগ বাড়াজি
েিায়িা ক (রজব। অন্যন্তদজক (, ব্যাংক ( ব্যবিায় পর্ যাপ্ত িারল্য ন্তবদ্যমান থাক (ায় ক (ইমান্তন সরট
ন্তবগি অথ য বছজরর সেজেম্বর মাজের ৫.৭১ িিাংি িজি িইন্তি অথ যবছজরর সেজেম্বর মাজে
৩.৩৪ িিাংজি সনজম এজেজছ। এ েমজয় সেোন্তর ন্তবই ও বি এবং বাংইাজদি ব্যাংক ( ন্তবজইর
সুজদর িারও উজল্লখজর্াগ্য মাত্রায় ক (জমজছ।
মূল্যস্ফীন্তি
20।

েনেীবজন স্বন্তস্ত বোয় রাখজি মূল্যস্ফীন্তিজক ( আমরা েিনীয় পর্ যাজয় সরজখন্তছ। এ

ন্তবষজয় আমাজদর রজয়জছ ন্তবরাট োফল্য। বান্তষ যক ( গড় মূল্যস্ফীন্তি সেজেম্বর 2015 সিজষ ন্তছই
প্রায় 6.24 িিাংি, র্া সেজেম্বর 2016 সিজষ দাঁন্তড়জয়জছ 5.71 িিাংজি। আপন্তন ন্তনিয়
অবগি আজছন িইন্তি অথ যবছজরর বাজেজট আমরা মূল্যস্ফীন্তির বছরন্তভন্তিক ( ইক্ষেমাত্রা
ন্তনধ যারণ ক (জরন্তছইাম 5.9 িিাংি। অথ যাৎ মূল্যস্ফীন্তির িার এখন ইক্ষেমাত্রার সিজয়ও ক (ম।
খাদ্য বন্তি য:র্ভি মূল্যস্ফীন্তি বাড়জইও মূইি খাদ্য মূল্যস্ফীন্তি উজল্লখজর্াগ্য পন্তরমাজণ হ্রাে
পাওয়ায় োন্তব যক (ভাজব মূল্যস্ফীন্তি ক (জমজছ। খাদ্য মূল্যস্ফীন্তি সেজেম্বর 2015 েমজয়র 6.25
িিাংি িজি সেজেম্বর 2016 েমজয় 4.56 িিাংজি সনজম এজেজছ। েজিাষেনক ( কৃন্তষ
উৎপাদন, আিেযান্তিক ( বাোজর জ্বাইানী সিজইর ন্তিন্তিিীই মূল্য, অনুকূই মুদ্রা েরবরাি
পন্তরন্তিন্তি এবং েজব যাপন্তর ন্তিন্তিিীই রােননন্তিক ( পন্তরজবজি সদিব্যাপী পণ্য েরবরাি
পন্তরন্তিন্তি স্বাভান্তবক ( থাক (জব ন্তবধায় োমজনর ন্তদনগুজইাজি মূল্যস্ফীন্তি আর বাড়জব না বজই
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আন্তম ন্তবোে ক (ন্তর।
োমন্তিক ( অথ যনীন্তির অন্যান্য খািেমূি
ববজদন্তিক ( খাি পন্তরন্তিন্তি
আমদান্তন ও রপ্তান্তন
২১।

এ পর্ যাজয় আন্তম ববজদন্তিক ( খাি ন্তনজয় আজইািনা ক (রব। আপন্তন োজনন, ২০১৬ োজই

উনয়নি অথ যনীন্তির সদিগুজইাজি প্রবৃন্তি গন্তিিীই না িওয়ায় ন্তবে প্রবৃন্তি প্রিোিার তুইনায় ক (ম
িজয়জছ। আজমন্তরক (া ও উজরাপ আমাজদর দুটি প্রধান রপ্তান্তন বাোর। এ দুটি অঞ্চজইও
অথ যননন্তিক ( প্রবৃন্তি ন্তবগি অথ যবছজরর তুইনায় ন্তক (ছুটা ক (জমজছ। িজব আিার ন্তবষয় িই ন্তবে
উৎপাদন প্রবৃন্তি ও আমাজদর প্রধান দুটি রপ্তান্তন অঞ্চজইর প্রবৃন্তি হ্রাে সপজইও আমাজদর রপ্তান্তন
আয় োমন্তগ্রক (ভাজব বৃন্তি পাজে। ২০১৫-১৬ অথ যবছজর আমাজদর সমাট রপ্তান্তন আয় দাঁন্তড়জয়জছ
৩৪ িাোর ২৫৭ ন্তমন্তইয়ন মান্তক (নয িইার র্া ন্তবগি অথ যবছজরর তুইনায় ৯.৭৭ িিাংি সবন্তি।
িইন্তি অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( সমাট রপ্তান্তন আয় দাঁন্তড়জয়জছ ৮ িাোর ৭৯ ন্তমন্তইয়ন মান্তক (নয
িইার র্া ন্তবগি অথ যবছজরর এক ( েমজয়র তুইনায় ৪.১২ িিাংি সবন্তি। আমাজদর রপ্তান্তন
আজয়র প্রায় ন্তেংিভাগ আজে বিন্তর সপািাক ( খাি িজি। বিন্তর সপািাজক (র মজে িইন্তি
অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( ওজভন গাজমযন্টস্ ও ন্তনটওয়োর খাজি আয় সবজড়জছ র্থাক্রজম
২.৩৮ িিাংি ও ৪.৬৪ িিাংি। এছাড়া, অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( সপজোন্তইয়াম বা
সপ্রািাট, ক (োপ, মেইা, সপপার এি সপপার সপ্রািাট, িস্তন্তিল্প, প্লান্তিক ( সপ্রািাট, ন্তিমান্তয়ি
ন্তিংন্তড় িোন্তদর রপ্তান্তন আয়ও উজল্লখজর্াগ্য িাজর সবজড়জছ। প্রধান রপ্তান্তন বাোরগুজইার মজে
মান্তক (নয যুিরাজষ্ট্র রপ্তান্তন ক (মজইও . উ অঞ্চজই উজল্লখজর্াগ্য পন্তরমাজণ রপ্তান্তন সবজড়জছ।
খুন্তির ন্তবষয় িই এক (টানা পাঁি বছর ক (মার পর উদীয়মান ও উনয়নি অথ যনীন্তির সদিগুজইার
প্রবৃন্তি এখন ঘুজর দাঁন্তড়জয়জছ র্া োমজনর ন্তদনগুজইাজি আমাজদর রপ্তান্তন খািজক ( গন্তিিীই
রাখজব বজই আন্তম ন্তবোে ক (ন্তর।
২২।

সদজির অথ যননন্তিক ( প্রবৃন্তি উর্ধ্যমূখী থাক (ায় সভাগ ও ন্তবন্তনজয়াগ বৃন্তির মােজম সদজির
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অভেিরীণ িান্তিদা বৃন্তি পাজে। ফজই, আমদান্তনর িান্তিদাও বৃন্তি পাজে। িইন্তি অথ যবছজরর
প্রথম প্রান্তিজক ( আমদান্তন ব্যয় িজয়জছ ১১ িাোর ১০৫ ন্তমন্তইয়ন মান্তক (নয িইার র্া ন্তবগি
অথ যবছজরর এক ( েমজয়র তুইনায় ১৭.২৭ িিাংি সবন্তি। এ েমজয় আমদান্তন ঋণপত্র
ন্তনষ্পন্তির প্রবৃন্তি িজয়জছ ১৬.৯৭ িিাংি। এক ( োজথ আমদান্তন ঋণপত্র সখাইার প্রবৃন্তি িজয়জছ
১০.১৬ িিাংি। এক ( েমজয় মূইধনী র্ন্ত্রপান্তির ঋণপত্র সখাইা ও ন্তনষ্পন্তির প্রবৃন্তি িজয়জছ
র্থাক্রজম ১৮.৪৪ ও ১২০.৩৯ িিাংি। মূইি মূইধনী র্ন্ত্রপান্তির আমদান্তন বৃন্তি সদজির
উৎপাদন েক্ষমিা বৃন্তির ন্তঙ্গি ন্তদজে।
প্রবাে আয়
২৩।

প্রবাে আয় সইনজদন ভারোজম্য

ন্তিবািক ( প্রভাব ন্তবস্তাজরর মােজম সর্মন

বন্তি:খািজক ( িন্তিিাইী অবিাজন রাজখ সিমন্তন অভেিরীণ িান্তিদা বৃন্তির মােজম ন্তেন্তিন্তপ
প্রবৃন্তিজি গুরুত্বপূণ য র্ভন্তমক (া পাইন ক (জর। িজব, ন্তিজেম্বর ২০১৫ িজি লান ২০১৬ পর্ যি
উজল্লখজর্াগ্য পন্তরমাজণ প্রবাে ন্তনজয়াগ িজইও প্রবাে আজয় গন্তিিীইিা আজেন্তন। িইন্তি
অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( সদজি প্রবাে আজয়র প্রবাি ন্তছই ৩ িাোর ২৩২ ন্তমন্তইয়ন মান্তক (নয
িইার, ন্তবগি অথ যবছজরর এক ( েমজয় র্া ন্তছই ৩ িাোর ৯৩৪ ন্তমন্তইয়ন মান্তক (নয িইার।
অথ যাৎ এ েমজয় প্রবাে আজয়র প্রবাি ১৭.৮৩ িিাংি ক (জমজছ। উনয়নি অথ যনীন্তির সদিগুজইাজি
অথ যননন্তিক ( পুনরুিাজরর ধীর গন্তি, সিজইর মূল্য হ্রাজের ক (ারজণ মেপ্রাজিে অথ যননন্তিক (
িন্তবরিা ও িইাজরর ন্তবপরীজি তুইনামূইক (ভাজব টাক (ার মূল্য িন্তিিাইী থাক (ার ক (ারজণ প্রবাে
আয় প্রবাি ক (মজি পাজর বজই মজন িজে। এখাজন এক (টি ন্তবষয় উজল্লখ ক (রজি িা । আপন্তন
োজনন, মেপ্রাজিের সে ন্তদআরব, আরব আন্তমরাি, ক (ািার, ওমান, কুজয়ি ও বািরা ন এ
ছয়টি সদি িজি প্রবাে আজয়র প্রায় ৫৮ িিাংি আজে। িইন্তি অথ যবছজরর োনুয়ান্তর িজি
সেজেম্বর নাগাদ ন্তবগি অথ যবছজরর এক ( েমজয়র তুইনায় ৫৮.৮ িিাংি প্রবাে ন্তনজয়াগ বৃন্তি
েজত্ত্বও এেক (ই সদি িজি এক ( েমজয় প্রবাে আয় ক (জমজছ ১০.৯ িিাংি। সিজইর মূল্য
ন্তক (ছুটা স্বাভান্তবক ( িজই এেক (ই সদি িজি প্রবাে আয় প্রবািও স্বাভান্তবক ( িজব বজই আন্তম মজন
ক (ন্তর। ন্তবন্তভনয়ন সূজত্র োনা সগজছ সর্ প্রবােীরা অজপক্ষাকৃি ক (ম সবিজন িাক (রী ন্তনজয় িাজদর
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ক (মযিজই বিাই রজয়জছন ন্তক (ন্তু িাজদর সরন্তমট্যান্স ক (মাজি িজয়জছ।
সইনজদন ভারোম্য, ন্তরোভয ও ন্তবন্তনময় িার
২৪।

িইন্তি অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( সেজক (িান্তর আয় ন্তিজেজব উজল্লখজর্াগ্য পন্তরমাজণ

উিৃি থাক (া েজত্ত্বও বান্তণজেের ভারোজম্য াটন্তি বৃন্তি পাওয়ায় িইন্তি ন্তিোজবর ভারোম্য
ঋণাত্মক ( ন্তছই। িজব, মূইধনী ন্তিোব ও আন্তথ যক ( ন্তিোজব উজল্লখজর্াগ্য উিৃি থাক (ায় োন্তব যক (
সইনজদন ভারোজম্য উিৃি ন্তছই। এক (ন্তদজক ( অভেিরীণ িান্তিদা বৃন্তির প্রভাজব আমদান্তন ব্যয়
বৃন্তি, অন্যন্তদজক ( প্রবাে আয় প্রবাজির দুব যইিা িইন্তি ন্তিোজব াটন্তি সৃন্তিজি র্ভন্তমক (া পাইন
ক (জরজছ। িইন্তি অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( বান্তণেে াটন্তি দাঁন্তড়জয়জছ ২ িাোর ৩৬৬
ন্তমন্তইয়ন মান্তক (নয িইার, ন্তবগি অথ যবছজরর এক ( েমজয় র্া ন্তছই ১ িাোর ১২২ ন্তমন্তইয়ন
মান্তক (নয িইার। ফজই এক ( েমজয় িইন্তি ন্তিোজবর াটন্তি দাঁন্তড়জয়জছ ৫০৪ ন্তমন্তইয়ন মান্তক (নয
িইার, ন্তবগি অথ যবছজরর এক ( েমজয় সর্খাজন উিৃজির পন্তরমাণ ন্তছই ১ িাোর ৬৬৩
ন্তমন্তইয়ন মান্তক (নয িইার। িইন্তি অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিক ( সিজষ আন্তথ যক ( ন্তিজেজব উিৃি
দাঁন্তড়জয়জছ ২ িাোর ৪৫ ন্তমন্তইয়ন মান্তক (নয িইার, ন্তবগি অথ যবছজরর এক ( েমজয় র্া ন্তছই
৩৭৭ ন্তমন্তইয়ন মান্তক (নয িইার। আন্তথ যক ( ন্তিোজবর উিৃি বৃন্তির ক (ারজণ োন্তব যক ( সইনজদন
ভারোজম্যর উিৃি দাঁন্তড়জয়জছ ১ িাোর ৭৮৯ ন্তমন্তইয়ন মান্তক (নয িইার। োন্তব যক ( সইনজদন
ভারোজম্য উিৃি থাক (ায় ববজদন্তিক ( মুদ্রার ন্তরোজভযর পন্তরমাণও বৃন্তি পাজে। সেজেম্বর ২০১৬
সিজষ পূব যবিী অথ যবছজরর এক ( েমজয়র তুইনায় ববজদন্তিক ( মুদ্রার ন্তরোভয ১৮.৯৮ িিাংি
বৃন্তি সপজয় ৩১.৪ ন্তবন্তইয়ন মান্তক (নয িইাজর উনয়নীি িজয়জছ। এ ন্তরোভয ন্তদজয় প্রায় ৮.৪ মাজের
আমদান্তন ব্যয় সমটাজনা েম্ভব। িইাজরর ন্তবপরীজি টাক (ার ন্তবন্তনময় িার অজনক (টা ন্তিন্তিিীই
থাক (জইও সেজেম্বর ২০১৫ এর তুইনায় িইন্তি অথ যবছজরর সেজেম্বর নাগাদ িা ০.৭৭ িিাংি
অবন্তিন্তি ুdepreciation) িজয়জছ। সেজেম্বর ২০১৬ সিজষ মান্তক (নয িইাজরর ন্তবপরীজি
টাক (ার ন্তবন্তনময় িার দাঁন্তড়জয়জছ প্রন্তি িইার ৭৮.৪০ টাক (ায়, ন্তবগি বছজরর এক ( েমজয় র্া
ন্তছই ৭৭.৮০ টাক (া। অন্যন্তদজক ( মাি য ২০১৪ িজি এন্তপ্রই ২০১৫ পর্ যি উজরার ন্তবপরীজি টাক (া
ক্রমি িন্তিিাইী িজইও েম্প্রন্তি িাজি অবন্তিন্তি পন্তরইন্তক্ষি িজে। মূইি সেজেম্বর ২০১৫
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এর তুইনায় সেজেম্বর ২০১৬ নাগাদ উজরার ন্তবপরীজি টাক (া ০.৪৯ িিাংি অবন্তিন্তি
ুdepreciation) িজয়জছ। মান্তক (নয িইার ও উজরার ন্তবপরীজি টাক (ার এ অবন্তিন্তি রপ্তান্তন
ও প্রবাে আয়জক ( উৎোন্তিি ক (রজব।
মাননীয় স্পীক (ার
িইন্তি অথ যবছজরর বাজেজট প্রন্তিশ্রুি ক (ন্তিপয় ন্তবষজয়র অগ্রগন্তি
২৫।

িইন্তি অথ যবছজরর বাজেটটি এ সময়াজদ আমাজদর েরক (াজরর তৃিীয় বাজেট।

আমাজদর বাস্তবায়নাধীন প্রন্তিশ্রুন্তিেমূি এবং এ

অথ যবছজর নতুনভাজব শুরু ক (রা

ক (ার্ যক্রমেমূজির প্রথম প্রান্তিক ( পর্ যি অগ্রগন্তির এক (টি ন্তিত্র আপনাজদর অবগন্তির েন্য তুজই
ধরন্তছ।
২৫.১

মানব েম্পদ উনয়নয়ন
ন্তিক্ষা
সৃেনিীই প্রশ্নপজত্রর ব্যবিার, মােন্তমক ( পর্ যায় পর্ যি ন্তবনামূজল্য পাঠ্যপুস্তক ( ন্তবিরণ,
সৃেনিীই সমধা অজেষণ, উপবৃন্তি প্রদাজনর ধারা অব্যািি আজছ। এছাড়া “সৃেনিীই
সমধা অজেষণ” ক (ার্ যক্রম আজয়ােজনর মােজম ‘সেরা প্রন্তিভাজদর’ স্বীকৃন্তি সদয়ার
ধারাও অব্যািি আজছ। স্নািক ( ুপাি) ও েমমান পর্ যাজয়র ন্তিক্ষাথীজদর উপবৃন্তি
প্রদাজনর েন্য প্রধানমন্ত্রীর ন্তিক্ষা েিায়িা োি সথজক ( অথ য প্রদান ক (রা িজে।
মােন্তমক ( ও উচ্চ মােন্তমক ( স্তজর ুমাদ্রাোেি) ন্তিক্ষার গুণগি মান বৃন্তির ইজক্ষে
সেন্তণক (জক্ষ পাঠদান পিন্তি আজরা ফইপ্রসূ ক (রার েন্য আ .ন্তে.টি’র মােজম
মােন্তমক ( ও উচ্চ মােন্তমক ( স্তজর ন্তিক্ষার প্রিইন প্রক (জল্পর আওিায় সদজির
২৩,৩৩১টি ন্তিক্ষা প্রন্তিষ্ঠাজন মান্তিন্তমন্তিয়া ক্লােরুম িাপন ক (রা িজয়জছ। প্রন্তিটি
প্রন্তিষ্ঠাজন এক (টি ল্যাপটপ, এক (টি মান্তিন্তমন্তিয়া প্রজেটর, এক (টি প্রজেক (িন ন্তিন,
এক (টি ন্টারজনট মজিম ও এক ( সোড়া ন্তস্পক (ার প্রদান ক (রা িজয়জছ। ক (ান্তরগন্তর ন্তিক্ষা
অন্তধদপ্তরাধীন ন্তবন্তভনয়ন ন্তিক্ষা প্রন্তিষ্ঠাজন জিামজে ৪৫০টি মান্তিন্তমন্তিয়া ক্লােরুম
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িাপন ক (রা িজয়জছ। ক (ান্তরগন্তর ন্তিক্ষা অন্তধদপ্তরাধীন সটক (ন্তনক (োই স্কুই এি
ক (জইেেমূজির ংজরেী ন্তবষজয়র ন্তিক্ষক (জদর English in Action (EIA) প্রজেট
এর মােজম প্রন্তিক্ষণ প্রদান ক (রা িজয়জছ। ১২৫টি উপজেইায় ন্তরজোে য সেন্টার িাপন
ক (রা িজয়জছ। আজরা ১৬০টি উপজেইায় ন্তরজোে য সেন্টার িাপজনর উজদ্যাগ সনয়া
িজয়জছ। প্রজিেক ( উপজেইায় সটক (ন্তনক (োই স্কুই প্রন্তিষ্ঠার ক (াে েম্পনয়ন ক (রার েন্য ১ম
পর্ যাজয় ১০০টি উপজেইায় এক (টি ক (জর ক (ান্তরগন্তর ন্তবদ্যাইয় িাপন প্রক (ল্প বাস্তবায়ন
িইমান আজছ। বাক (ী ৩৮৯টি উপজেইায় সটক (ন্তনক (োই স্কুই প্রন্তিষ্ঠার ক (াে েম্পনয়ন
ক (রার েন্য প্রক (ল্প প্রস্তাব পন্তরক (ল্পনা ক (ন্তমিজন সপ্ররণ ক (রা িজয়জছ।
প্রন্তিবন্ধী ন্তিক্ষাথীজদর অগ্রান্তধক (ার ন্তভন্তিজি উপবৃন্তি প্রদান ক (রা িজে। ন্তিক্ষা
অবক (াঠাজমার ন্তিো জন প্রন্তিবন্ধী ন্তিক্ষাথীজদর ন্তবষয়টি র্থার্থ গুরুত্ব সদয়া িজে।
ন্তবজিষ িান্তিদােম্পনয়ন ন্তিশুজদর েন্য অটিন্তিক ( এক (াজিন্তম িাপজনর ক (ার্ যক্রম িইমান
রজয়জছ।
বঙ্গবন্ধু সমন্তরটা ম ন্তবেন্তবদ্যাইয় িাপজন আন্তথ যক (, ক (ান্তরগন্তর, প্রযুন্তিগি ও
বুন্তিবৃন্তিক ( েিায়িা প্রদাজন China Electronics Engineering Design
Institute and Dalian Maritime University আগ্রি প্রক (াি ক (জরজছ। গােীপুর

ন্তিন্তেটাই ন্তবেন্তবদ্যাইয় িাপন িীষ যক ( প্রক (জল্পর ক (াে িইমান রজয়জছ। সদজি বিযমাজন
৪০টি পাবন্তইক ( ও ৯৬টি সবেরক (ান্তর ন্তবেন্তবদ্যাইয় রজয়জছ। Accreditation Act,
2016 গি ১০/১০/২০১৬ িান্তরখ মন্তন্ত্রপন্তরষদ ন্তবভাগ িজি চূড়াি অনুজমাদন ক (রা

িজয়জছ।
স্বািে
েক (জইর েন্য মানেম্মি সেবা প্রদাজনর ইক্ষে ন্তনজয় স্বািেখাজি যুজগাপজর্াগী ও
বহুমুখী েমন্তন্বি ক (ার্ যক্রম বাস্তবায়ন ক (রা িজে। গরীব, দুিঃি ও গভযবিী মন্তিইাজদর
েন্য মাতৃস্বািে ভাউিার ক (মযসূন্তি অব্যািি রাখার ইজক্ষে ৪থ য সেটর ক (মযসূন্তিজি
প্রজয়ােনীয় ক (ার্ যক্রম ও অজথ যর েংিান রাখার ক (ার্ যক্রম িইমান। েক (ই সেইা ও
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৪৮২টি উপজেইা িােপািাজই সমাবা ই সফাজন স্বািেজেবা প্রদান ক (ার্ যক্রম িইজছ।
স্বািে ন্তবষয়ক ( েক (ই প্রন্তিষ্ঠানজক ( অনইা ন ন্তরজপাটিংয এর আওিায় আনা িজয়জছ।
‘স্বািে বািায়ন’ এর মােজম ২৪ ন্টা ন্তবনামূজল্য ন্তিন্তক (ৎো পরামিয প্রদান ক (ার্ যক্রম

িালু ক (রা িজয়জছ। দন্তরদ্র েনগণজক ( স্বািে ক (াজি যর মােজম সুন্তবধা প্রদাজনর ইজক্ষে
পা ইট ন্তভন্তিজি ‘োমান্তেক ( স্বািে সুরক্ষা ক (মযসূন্তি’ বাস্তবায়ন শুরু িজয়জছ।
ওষুজধর মূল্য ন্তনয়ন্ত্রজণর সক্ষজত্র েরক (ান্তর ন্তবন্তধ-ন্তবধান অনুেরণ ক (রা িজে। ো ক (া
অথ যায়জন ৩০০টি এবং টান্তক (েয

ন্টারন্যািনাই সিজভইপজমন্ট এজেন্তন্স ুটিক (া)

অথ যায়জন ১০টি েি সমাট ৩১০টি ক (ন্তমউন্তনটি ন্তক্লন্তনক ( ন্তনমযাণ ক (াে িইমান আজছ।
২৫.২ সভ ি অবক (াঠাজমা
ন্তবদুেৎ ও জ্বাইান্তন
সদজির ক্রমবধ যমান জ্বাইান্তন িান্তিদা সমটাজনার ইজক্ষে েরক (ার ন্তবজদি সথজক (
এইএনন্তে আমদান্তনর উজদ্যাগ গ্রিণ ক (জরজছ। মজিিখাইীজি Build-OwnOperate-Transfer (BOOT) পিন্তিজি এক (টি FSRU (Floating Storage
and Re-gasification Unit) ন্তভন্তিক ( LNG Terminal িাপন প্রক (জল্পর

বাস্তবায়ন ক (াে এন্তগজয় িইজছ। এছাড়া, মজিিখাইী এবং পায়রায় দু টি
ল্যািজব েি এইএনন্তে টান্তমনয াই িাপজনর েম্ভাব্যিা র্ািা জয়র ইজক্ষে পরামিযক (
প্রন্তিষ্ঠান ন্তনজয়াজগর ক (ার্ যক্রম িাজি সনয়া িজয়জছ।
রূপক (ল্প ২০২১ বাস্তবায়জনর েন্য বাজপক্স ক (তৃক (
য ১০৮টি কূপ/ খনন/ওয়াক (যওভার
েম্পাদজনর উজদ্যাগ গ্রিণ ক (রা িজয়জছ। জিামজে ১০টি প্রক (ল্প ন্তবজিষ আ জন
বাস্তবান্তয়ি িজে। উি ১০টি প্রক (জল্পর মজে ২৩টি অনুেন্ধান কূপ, ৩টি উনয়নয়ন কূপ ও
৩টি ন্তবদ্যমান কূজপর ওয়াক (যওভার েম্পাদজনর প্রস্তাব অির্ভযি রজয়জছ। নতুন গ্যাে ও
সিই সক্ষত্র আন্তবষ্কারজক ( অগ্রান্তধক (ার প্রদান ক (জর বাংইাজদজির উপকূই ও গভীর
েমুজদ্র গ্যাে অনুেন্ধান এবং উজিাইন ক (ার্ যক্রজম োিীয় স্বাথ য সুরন্তক্ষি সরজখ অন্যান্য
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সদি ও প্রন্তিষ্ঠাজনর েজঙ্গ েিজর্ান্তগিার প্রজিিা সোরদার ক (রার উজদ্যাগ সনয়া
িজয়জছ। “ন্তবদুেৎ ও জ্বাইান্তনর দ্রুি েরবরাি বৃন্তি ুন্তবজিষ ন্তবধান) আ ন ২০১০” এর
আওিায় গভীর েমুজদ্রর ব্লক ( ন্তিএে-১০ ও ন্তিএে-১১ এবং এেএে-১০ এ সিই-গ্যাে
অনুেন্ধান ও উজিাইজনর ন্তেিাি গ্রিণ ক (রা িজয়জছ। গি ২৮/০৯/২০১৬ িান্তরজখ
ব্লক (গুন্তইর েন্য Expression of Interest (EOI) আহ্বান ক (রা িয়।
সর্াগাজর্াগ অবক (াঠাজমা
সগ্রটার ঢাক (া োেজট জনবই আরবান োন্সজপাট য প্রজেট ুন্তবআরটি) এর আওিায়
ির্রি িািোইাই আিেযান্তিক ( ন্তবমানবের িজি গােীপুর পর্ যি ২০ ন্তক (জইান্তমটার
ন্তবআরটি েড়ক ( রুট ন্তনমযাজণর ক (াে িইমান রজয়জছ। উিরা িজি মন্তিন্ত ই পর্ যি ২০
ন্তক (জইান্তমটার MRT Line-৬ এর বাস্তবায়ন ক (াে শুরু ক (রা িজয়জছ। েয়জদবপুরিিা-টাঙ্গা ই-এজইঙ্গা ৭০ ন্তক (জইান্তমটার েড়ক ( ৪ সইজন উনয়নীিক (রজণর ক (াে িইমান
রজয়জছ। এজইঙ্গা-িাটিকুমরুই-রংপুর এ ১৯০ ন্তক (.ন্তম. মিােড়ক ( ৪ সইজন উনয়নীিক (রণ
প্রক (ল্পটি েম্প্রন্তি অনুজমান্তদি িজয়জছ। প্রক (ল্পটির বাস্তবায়ন শুরু িজয়জছ। মিােড়ক (
সমরামি ও েংস্কার, উনয়নয়ন ও েম্প্রোরজণর েন্য গৃিীি ১০টি সেইার েড়ক ( উনয়নয়ন
প্রক (ল্প বাস্তবায়ন ২০১৬-১৭ অথ যবছজর সিষ িজব। ন্তনরাপদ েড়ক ( ন্তনন্তিি ক (রার
ইজক্ষে িাটা সেন্টার িাপজনর ক (াে প্রায় েমাপ্ত, র্া মাি,য ২০১৭ এর মজে সিষ িজব।
বন্তরিাই-পটুয়াখান্তই-কুয়াক (াটা মিােড়জক ( সিখ ক (ামাই, সিখ োমাই ও সিখ রাজেই
সেতু ন্তনমযাণ জিামজে েমাপ্ত িজয়জছ। ন্তবআরটিন্তে’র েন্য ৩০০টি ন্তিিই, ২০০টি
এক (িইা এন্তে এবং ১০০টি এক (িইা নন এন্তে বাে এবং ৫০০টি োক ( েংগ্রি েংক্রাি
দু টি প্রক (ল্প েম্প্রন্তি এক (জনজক ( অনুজমান্তদি িজয়জছ। প্রক (ল্প ২টি’র বাস্তবায়ন শুরু
িজয়জছ।
বাে রোন্তপি োনন্তেট (ন্তবআরটি) আ ন ২০১৬ োিীয় েংেজদ উপিাপন ক (রা
িজয়জছ, র্া েংেদীয় িায়ী ক (ন্তমটিজি ন্তবজবিনাধীন রজয়জছ। েড়ক ( পন্তরবিন আ ন
২০১৬ এর খেড়া প্রণয়ন এর ক (াে চূড়াি পর্ যাজয় রজয়জছ। বাংইাজদি েড়ক ( পন্তরবিন
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ক (তৃপয ক্ষ আ ন ২০১৬ গি ২৭ লাইা ২০১৬ িান্তরজখ সভটিং এর েন্য সইন্তেেজইটিভ
ও েংেদ ন্তবষয়ক ( ন্তবভাজগ সপ্ররণ ক (রা িজয়জছ। সমজোজরই ন্তবন্তধমাইা ২০১৬ প্রণয়ন
ক (রা িজয়জছ।
নতুন সরইইা ন ন্তনমযাণ, িাবই ইা জন রূপািরক (রণ, পুনব যােন, নতুন সরইজেতুওভারপাে-আিারপাে ন্তনমযাণ, ন্তবন্তভনয়ন সিিজনর ন্তেগন্যান্তইং ব্যবিার আধুন্তনক (ায়ন,
র্াত্রীবািী সক (াি েংগ্রি ও পুনব যােন ক (রার ক (ার্ যক্রম িইমান রজয়জছ। ন্তবএেন্তের েন্য
৬টি নতুন োিাে ক্রয় প্রক (ল্পটি িীন েরক (াজরর অথ যায়জন ন্তে টু ন্তে ন্তভন্তিজি
১৮৪৩.৫৮ সক (াটি টাক (া ব্যজয় এবং লাইা

২০১৫ িজি লান ২০১৮ সময়াজদ

বাস্তবায়জনর েন্য র্থার্থ ক (তৃপয ক্ষ ক (তৃক (
য অনুজমান্তদি িজয়জছ। প্রক (ল্পটির অনুকূজই
িইন্তি অথ য বছজর ৫০১.০০ সক (াটি টাক (া বরাে রজয়জছ।
২৫.৩ কৃন্তষ ও পল্লী উনয়নয়ন
বিযমান েরক (ার ক্ষমিায় আোর পর কৃষক (জদর িাজি েরােন্তর কৃন্তষ পুনব যােন
েিায়িা এবং প্রজণাদনা প্রদান ক (জর আেজছ। এর ফজই উৎপাদন বৃন্তি পাজে। কৃন্তষ
পুনব যােন ক (মযসূন্তির আওিায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ( কৃষক (জক ( গম, র্ভট্টা, সখোরী, সফইন,
েন্তরষা, আলু ও গ্রীষ্মক (াইীন মুগ িাষ ক (জর উৎপাদন বৃন্তির ইজক্ষে ন্তবনামূজল্য বীে,
রাোয়ন্তনক ( োর ও অন্যান্য কৃন্তষ প্রজণাদনা েিায়িা সদওয়া িজে। উফিী ও সনন্তরক (া
আউি উৎপাদন বৃন্তির ইজক্ষে ন্তবনামূজল্য বীে ও রাোয়ন্তনক ( োর েরবরাি এবং ৬৪
সেইার মাটির স্বািে সুরক্ষার েন্য বধঞ্চা িাষ, কুমড়া োিীয় েবন্তের মান্তছ সপাক (া
দমজন সেক্সজফজরামন েোপ ব্যবিাজরর মােজম উৎপাদন বৃন্তির ইজক্ষে পুনব যােন ও
প্রজণাদনা েিায়িা সদয়া িজে। বিযমান েরক (ার দান্তয়ত্ব গ্রিজণর পর সথজক ( োজরর
মূল্য কৃষজক (র ক্রয় ক্ষমিার মজে রাখার েন্য এর হ্রাে এবং এজক্ষজত্র ভতুন্তয ক ( প্রদান
ক (রা িজে। ভতুন্তয ক (র আওিায় োর ছাড়াও ন্তবদুেৎ, ন্তিজেই এবং ক্ষু খাি রজয়জছ।
২০১৬-১৭ অথ যবছজর এ খাজি বরাে রজয়জছ ৯০০০.০০ সক (াটি টাক (া। েরক (ার কৃন্তষ
উপক (রণ েিায়িা ক (াজি যর মােজম কৃষক (জদর মাজ
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োরা সদজি কৃন্তষ উপক (রণ

ন্তবিরজণর ক (ার্ যক্রম গ্রিণ ক (জরজছ। জিামজে ২ সক (াটি ২৬ ইক্ষ ৬৭ িাোর ৭ িি
৪৬ েন কৃষক ( পন্তরবারজক ( এ ক (াি য প্রদাজনর ক (ার্ যক্রম গ্রিণ ক (রা িজয়জছ এবং প্রায় ২
সক (াটি ০৮ ইক্ষ ১৩ িাোর ৪ িি ৭৭ েন কৃষক (জক ( ক (াি য প্রদান ক (রা িজয়জছ ুকৃষক (
১,৯৪,৭৪,২০৩ েন এবং ন্তক (ষাণী ১৩,৩৯,২৭৪ েন)। িাছাড়া এ ক (াজি যর মােজম
মাত্র ১০ টাক (ায় কৃষক ( ব্যাংক ( এক (াউন্ট সখাইার সুজর্াগ সপজয়জছন এবং জিামজে
প্রায় ১ সক (াটি ১ ইক্ষ ১৯ িাোর ৫ িি ৪৮ েন কৃষজক (র নাজম ব্যাংক ( এক (াউন্ট
সখাইা িজয়জছ ুপুরুষ ৯৩,৯৩,৬৮৫ েন এবং মন্তিইা ৭,২৫,৮৬৩ েন) এবং এর
মজে েিই আজছ ৯৭,৫৯,৩১৮টি ুপুরুষ ৯০,৫৮,৪৫৫ েন এবং মন্তিইা ৭,০০,৮৬৩
েন)।
২৫.৪ েনক (ল্যাণ
দুি, দন্তরদ্র ও পিাৎপদ েনজগাষ্ঠীর ক (ল্যাজণ আমরা বয়স্ক ভািা, মাতৃত্বক (াইীন
ভািা, ন্তবধবা-স্বামী ন্তনগৃিীিা-দুি মন্তিইা ভািা, ন্তিক্ষা উপবৃন্তি, এক (টি বান্তড় এক (টি
খামার, আেয়ণ প্রক (ল্প, ক (াজের ন্তবন্তনমজয় খাদ্য ক (মযসূন্তি, টিআর, ন্তেআর, দুি
মািাজদর েন্য খাদ্য েিায়িা ুন্তভন্তেন্তি) ও ির েীন্তবক (ায়নেি উজল্লখজর্াগ্য েংখ্যক (
োমান্তেক ( সুরক্ষা ক (মযসূন্তি বাস্তবায়ন ক (জর িজইন্তছ, র্া আগামীজিও অব্যািি
থাক (জব। েমন্তন্বি োিীয় োমান্তেক ( ন্তনরাপিা সক ( িইপত্র ুNational Social
Security Strategy-NSSS) প্রণয়জনর ক (াে েম্পনয়ন িজয়জছ। গি ১ লান, ২০১৫

ন্তরিঃ িান্তরজখ উি সক ( িইপত্র মন্তন্ত্রেভা ববঠজক ( অনুজমান্তদি িজয়জছ।
পল্লী ও নগর এইাক (ার সর্াগাজর্াগ ব্যবিা উনয়নয়জনর ইজক্ষে আগামী ন্তিন বছজরর
মজে ১৪ িাোর ৬৫০ ন্তক (জইান্তমটার ক (াঁিা রাস্তা পাক (াক (রণ, ৩৪ িাোর ৫০০
ন্তক (জইান্তমটার পাক (া েড়ক ( রক্ষণাজবক্ষণ, পাক (া েড়জক ( ৮৪ িাোর ৩০০ ন্তমটার ন্তিে,
ক (াইভাট য ন্তনমযাণ/রক্ষণাজবক্ষণ, ৫৭০টি িাট-বাোর, সগ্রাথ সেন্টার উনয়নয়ন, ১৭৫টি
উপজেইা ক (মজপ্লক্স ও ৪৯৪টি উন্তনয়ন পন্তরষদ ক (মজপ্লক্স ন্তনমযাজণর েন্য প্রজয়ােনীয়
ব্যবিা গ্রিণ ক (রা িজয়জছ।
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দুজর্ যাগ-পরবিী োড়া প্রদান ও ত্রাণ ক (ার্ যক্রম পন্তরিাইনার পািাপান্তি োনমাজইর
ঝন্তৌঁ ক ( হ্রাজে োন্তব যক ( ব্যবিাপনা ক (াঠাজমা িন্তিিাইী ক (রার উপর আমরা গুরুত্ব প্রদান
ক (রন্তছ। েমন্তন্বিভাজব দুজর্ যাগ সমাক (াজবইার েন্য ‘দুজর্ যাগ ব্যবিাপনা পন্তরক (ল্পনা
২০১৬-২০২০’, ‘দুজর্ যাগ পরবিী র্ধ্ংেস্তুপ ব্যবিাপনা পন্তরক (ল্পনা’ এবং ‘দুজর্ যাগ
পরবিী মৃিজদি ব্যবিাপনা নীন্তিমাইা’ প্রণয়জনর ক (াে িইজছ। এছাড়া দুজর্ যাজগর
অন্তভ াি সমাক (াজবইা এবং ঘুন্তণ য ড়-বন্যা আেয়জক (ি ন্তনমযাণেি অন্যান্য ন্তনয়ন্তমি
ক (ার্ যক্রম িইমান থাক (জব।
২৫.৫ প্রবােী ক (ল্যাণ
েম অন্তভবােন ব্যবিাপনা ন্তবন্তধমাইা ২০১৬, ন্তরক্রুটিং এজেন্ট আিরণ ও ইা জেন্স
ন্তবন্তধমাইা ২০১৬, অন্তভবােী ক (মী ক (ল্যাণ িিন্তবই ন্তবন্তধমাইা ২০১৬ এবং অন্তভবােী
ক (মী ন্তনবন্ধন ন্তবন্তধমাইা ২০১৬ এর খেড়া প্রণয়ন ক (রা িজয়জছ। ববজদন্তিক (
ক (মযেংিান নীন্তি ২০০৬ যুজগাপজর্াগী ক (রার ইজক্ষে প্রবােী ক (ল্যাণ ও ববজদন্তিক (
ক (মযেংিান নীন্তি ২০১৬ প্রণয়ন ক (ার্ যক্রম িইমান।
ন্তবদ্যমান বাোরেি ৫০টি নতুন সদজি েম্প্রোরজণর ইজক্ষে গজবষণা প্রন্তিষ্ঠান
ন্তনজয়াজগর ন্তবষয়টি চূড়াি ক (রা িজয়জছ। এ গজবষণার ফজই নতুন নতুন েম বাোজর
বাংইাজদিী ক (মী সপ্ররণ েম্ভব িজব। ন্তবে েমবাোজরর িান্তিদানুর্ায়ী গিানুগন্তিক (
সপিােমূজির পািাপান্তি নতুন নতুন সপিা সর্মন: সবন্তব ন্তেটার, সক (য়ার ন্তগভার,
অকুজপিনাই সেফটি সটক (ন্তনন্তিয়ান, ন্তিজেই ম্যাক (ান্তনক (, িমযা সমক (ার, ল্যািস্কোন্তপং
সটক (ন্তনন্তিয়ান, োকুযইার লুপ অপাজরটর, অি যাি সোন্তডং, ো ট প্রজফিনাই, ফোিন
ন্তিো নার প্রভৃন্তি সপিায় উজল্লখজর্াগ্য েংখ্যক ( ক (মী সপ্ররণ ক (রা িজয়জছ।
মাইজয়ন্তিয়ায় িইমান প্রন্তক্রয়ায় অন্তধক ( েংখ্যক ( ক (মী সপ্ররজণর ইজক্ষে ন্তেটুন্তে প্লাে
MOU স্বাক্ষন্তরি িজয়জছ। এ পিন্তি বাস্তবায়জনর ক (াে প্রন্তক্রয়াধীন রজয়জছ। এ

ক (ার্ যক্রম শুরু িজই আগামী ৫ বছজর প্রায় ৫ ইক্ষ ক (মীর ক (মযেংিাজনর সুজর্াগ সৃন্তি
ক (রা েম্ভব িজব। ন্তরক্রুটিং এজেন্তন্সেমূি এ ক (মী সপ্ররণ প্রন্তক্রয়ার োজথ েম্পৃি
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থাক (জব। বিযমাজন ববজদন্তিক ( ক (মযেংিাজনর েন্য মন্তিইা ক (মী সপ্ররণ ক (ার্ যক্রম
অব্যািি রজয়জছ। নারীর ক্ষমিায়নজক ( অগ্রান্তধক (ার ন্তবজবিনায় নারী ক (মীজদর
ববজদন্তিক ( ক (মযেংিাজন উিুি ক (রজণর ইজক্ষে প্রন্তিক্ষণ প্রদান, নারী ক (মী ন্তনব যািন ও
ওন্তরজয়জন্টিন ক (ার্ যক্রম সেইা পর্ যাজয় ন্তবজক (িীক (রণ ক (রা িজয়জছ।
ন্তবএম টি’র আওিাধীন ন্তবন্তভনয়ন ক (ান্তরগন্তর প্রন্তিক্ষণ প্রন্তিষ্ঠান ক (তৃক (
য প্রদি েনজদর
আিেযান্তিক ( মান অেযজনর ইজক্ষে ন্তবএম টি ক (তৃক (
য জিামজে ব্যবিা গ্রিণ ক (রা
িজয়জছ। ন্তবজদজি ক (মযরি বাংইাজদিী ক (মীজদর দক্ষিা উনয়নয়জনর মােজম দক্ষ সপিায়
প্রজবজির েন্য City & Guilds, IOM এবং এন্তিয়ান সিজভইপজমন্ট ব্যাংজক (র
েিায়িায় প্রন্তিক্ষণ প্রদাজনর উজদ্যাগ গ্রিণ ক (রা িজয়জছ। ন্তবজের ন্তবন্তভনয়ন সদজি
বিযমাজন ৯৪ ইক্ষান্তধক ( সইাক ( ক (মযরি। ন্তবদ্যমান েম বাোজরর পািাপান্তি নতুন
নতুন েম বাোর েম্প্রোরজণর উপর গুরুত্বাজরাপ ক (রা িজে। বিযমাজন ২৮টি সদজি
প্রবােী ক (ল্যাণ উ ং ুেম উ ং)-এর ক (ার্ যক্রম িইমান রজয়জছ। িাছাড়া সর্ েব সদজি
উজল্লখজর্াগ্য বাংইাজদিী রজয়জছ সেেব সদজি প্রবােী ক (ল্যাণ উ ং িালুর ন্তবষজয়
উজদ্যাগ গ্রিণ ক (রা িজয়জছ।
২৫.৬ ন্তিল্প খাি
BSTI আধুন্তনক (ীক (রণ ও িন্তিিাইীক (রজণর ইজক্ষে জিামজে ন্তেজইট ও বন্তরিাই

ন্তবভাজগ প্রজয়ােনীয় ল্যাবজরটন্তর সুন্তবধােি পূণ যাঙ্গ আঞ্চন্তইক ( অন্তফে প্রন্তিষ্ঠা ক (রা
িজয়জছ। িাছাড়া ফন্তরদপুর, ক (ক্সবাোর, রংপুর, কুন্তমল্লা ও ময়মনন্তেংি এ অন্তফেক (াম-ল্যাবজরটন্তর ন্তনমযাণ ক (াে িইমান রজয়জছ। CNG গ্রািক (জদর েন্য CNG
filling station এ েঠিক ( পন্তরমাজপর ন্তনিয়িা প্রদান ক (রার ন্তনন্তমজি প্রক (জল্পর

ক (ার্ যক্রম িইমান রজয়জছ। ক্ষুদ্র, মা ান্তর ও কুটির ন্তিজল্পর ন্তবক (াজির েন্য স্বল্প সুজদ
ঋণ ন্তবিরণ ও পুনিঃঅথ যায়ন সুন্তবধা প্রদানেি ন্তিল্প িাপজন আগ্রিী উজদ্যািাজদরজক (
ন্তবন্তেজক (র পক্ষ সথজক ( প্রন্তিক্ষণ প্রদান, উনয়নি অবক (াঠাজমা েম্বন্তইি ন্তিল্প প্লট বরাে,
পণ্য ন্তবপণন েিায়িা িোন্তদ ক (মযক (াি পন্তরিাইনা এবং এক ( েজঙ্গ প্রজনাদনামূইক (
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েিয়িা প্রদান ক (রা িজে। ন্তবন্তেজক (র োব-ক (ন্ট্রাক (টিং েিায়িা ক (ার্ যক্রজমর আওিায়
বৃিৎ ন্তিজল্পর েজঙ্গ ক্ষুদ্র ও কুটির ন্তিজল্পর েংজর্াগ িাপজনর ইজক্ষে এ পর্ যি ১,২৮৭টি
ন্তিল্প উন্তনটজক ( িান্তইক (ার্ভি ক (রা িজয়জছ। পন্তরজবিবান্ধব ন্তিল্প িাপজনর ইজক্ষে
ন্তবন্তেজক (র েিায়িায় সদজির ন্তবন্তভনয়ন অঞ্চজই সমাট ৭৪টি ন্তিল্পনগরী িাপন ক (রা
িজয়জছ। উি ন্তিল্পনগরীেমূজি সমাট ১০,৩৮৪টি ন্তিল্প প্লট রজয়জছ। আগি ২০১৬
পর্ যি সমাট ৫,৭৮৩টি ন্তিল্প উন্তনজটর অনুকূজই ১০,০৪৬ টি ন্তিল্প প্লট বরাে সদয়া
িজয়জছ। রােধানীর িাোরীবাগেি সদজির ন্তবন্তভনয়ন িাজন ন্তবন্তক্ষপ্তভাজব ছন্তড়জয় ন্তছটিজয়
থাক (া ট্যানান্তর ন্তিল্পেমূিজক ( োভাজর ২০০ এক (র েন্তমজি উনয়নি প্লট বিন্তরর মােজম
এক (টি পন্তরজবিবান্ধব িাজন ুট্যানান্তর ন্তিল্পেমূি) িানািজরর ব্যবিা গ্রিণ ক (রা
িজয়জছ। ন্তিমজে ১৫৫ টি ন্তিল্প উন্তনট/প্রন্তিষ্ঠাজনর অনুকূজই প্লট বরাে সদয়া
িজয়জছ। ১৫৩টি ক (ারখানা সই-আউট প্লোন প্রক (ল্প ক (ার্ যাইজয় েমা িজয়জছ, েবক (টি
সই-আউট প্লোন

অনুজমান্তদি িজয়জছ। অনুজমান্তদি সই-আউট প্লোন অনুর্ায়ী

জিামজে ১৪৩টি ন্তিল্প প্রন্তিষ্ঠান িাজদর ক (ারখানা ন্তনমযাণ ক (াে শুরু ক (জরজছ।
িস্ত ও ক (ারুন্তিল্প নীন্তিমাইা ২০১৫ যুজগাপজর্াগী ক (রার উজেজে এক (টি প্রক (ল্প গ্রিণ
ক (রার ন্তিল্প মন্ত্রীর পর্ যাজয় ন্তেিাি গৃিীি িজয়জছ এবং এ ন্তবষজয় ক (ার্ যক্রম িইমান
রজয়জছ। এিীয় উনয়নয়ন ব্যাংক ( ুএন্তিন্তব) এর আন্তথ যক ( েিায়িায় বাংইাজদি েরক (ার
ক (তৃক (
য “স্মই এি ন্তমন্তিয়াম ো জ্ি এন্টারপ্রা ে সিজভইপজমন্ট প্রজেট
ুএেএম ন্তিন্তপ)-২ নাজম নতুন এক (টি প্রক (ল্প গ্রিণ ক (ার্ যক্রম প্রন্তক্রয়াধীণ রজয়জছ।
এছাড়া, পাটনীন্তি ২০১৬ বস্ত্রন্তিল্প প্রন্তিষ্ঠান আ ন ২০১৬ এবং বস্ত্রনীন্তি ২০১৬ এর
চূড়ািক (রজণর ক (াে িইমান রজয়জছ।
মাননীয় স্পীক (ার
২৬।

ধারাবান্তিক ( অথ যননন্তিক ( উনয়নয়জনর পথ ধজর অজনক ( েম্ভাবনাজক ( োমজন সরজখ সূিনা

িজয়জছ ২০১৬-১৭ অথ যবছর। বছজরর শুরু সথজক ( েিই আজছ অথ যনীন্তির িাক (া, েরক (াজরর
প্রাজ্ঞ ব্যবিাপনায় ন্তিন্তিিীই রজয়জছ োমন্তিক ( অথ যনীন্তির েক (ই খাি, আজছ রােননন্তিক (
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সুন্তিন্তি। ন্তবদুেৎ-জ্বাইান্তন ও সর্াগাজর্াগ খাজি েরক (াজরর উনয়নয়ন ক (মযসূন্তি বাস্তবায়জন সৃন্তেি
িজে ন্তবন্তনজয়াগ েিায়ক ( পন্তরজবি। অন্যন্তদজক (, ন্তবজ্ঞান ও িথ্য-প্রযুু্ন্তি ন্তনভযর ন্তিক্ষা ও
প্রন্তিক্ষণ প্রোর ধীজর ধীজর বাড়াজে েনগজণর জ্ঞাজনর পন্তরন্তধ ও দক্ষিা, বন্তিিঃন্তবজের োজথ
েম্পৃিিায় প্রোন্তরি িজে ঢ় ন্তিভন্তঙ্গ, েীবনজবাজধ আেজছ ন্তিবািক ( পন্তরবিযন। েব ন্তমন্তইজয়
ক্ষুধা-দান্তরদ্রেমুি, সুষম, েমৃি ও মর্ যাদাপূণ য বাংইাজদি গঠজনর সর্ স্ব্ন  আমরা রিনা ক (জরন্তছ
িা বাস্তবায়জনর এখন অনুকূই েময়। এ েমজয়র র্থার্থ েিেবিাজরর েন্য প্রজয়ােন
আপনাজদর েক (জইর ন্তনিঃস্বাথ য অংিগ্রিণ। েক (জইর েন্তম্মন্তইি প্রজিিা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
সুজর্াগ্য সনতৃত্ব আর সদজির মানুজষর ন্তনরির প্রজিিায় আমাজদর সদি িজব ‘েমৃি
বাংইাজদি’। আমার ন্তবোে বিযমান োমান্তেক ( ও রােননন্তিক ( ন্তিন্তিিীইিা এবং অথ যননন্তিক (
উনয়নয়জনর িইমান অগ্রগন্তি অন্তিজর আমাজদর েীবজন বাস্তবান্তয়ি ক (রজব বঙ্গবন্ধুর সোনার
বাংইার ঢ় প্ত ইক্ষেমাত্রা।
সখাদা িাজফে
েয় বাংইা, েয় বঙ্গবন্ধু।
-0-
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পন্তরন্তিি

২০১৬-১৭ অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিক ( ুলাইা -সেজেম্বর) পর্ যি
বাস্তবায়ন অগ্রগন্তি ও আয়-ব্যজয়র গন্তিধারা এবং োমন্তিক (
অথ যননন্তিক ( ন্তবজেষণ
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২০১৬-১৭ অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিক ( ুলাইা -সেজেম্বর) পর্ যি বাজেট
বাস্তবায়ন অগ্রগন্তি ও আয়-ব্যজয়র গন্তিধারা এবং োমন্তিক (
অথ যননন্তিক ( ন্তবজেষণ
ক (. রােস্ব পন্তরন্তিন্তি
ক (.১

রােস্ব আদায়
োরন্তণ ১: রােস্ব আদায় পন্তরন্তিন্তি
ুন্তভন্তি বছর ২০০৫-০৬)
ুেংখ্যােমূি সক (াটি টাক (ায়)

খাি

১
সমাট রােস্ব
ক (র রােস্ব
এনন্তবআর
এনন্তবআর বন্তির্ভযি
ক (র রােস্ব
ক (র বন্তির্ভযি রােস্ব

২০১৫-১৬
েংজিান্তধি বাজেট
২
১,৭৭,৪০০
|১২.২৪|
১,৫৫,৪০০
|৮.৯৭|
১,৫০,০০০
|৮.৬৬|
৫,৪০০
|০.৩১|
২২,০০০
|১.২৭|

প্রকৃি
৩
১,৭১,৪৩৩
|৯.৮৯|
১,৫১,৮৬৫
|৮.৭৬|
১,৪৬,২২১
|৮.৪৪|
৫,৬৪৪
|০.৩৩|
১৯,৫৬৮
|১.১৩|

২০১৬-১৭
বাজেট
৪
২,৪২,৭৫২
|১২.৩৬|
২,১০,৪০২
|১০.৭১ |
২,০৩,১৫২
|১০.৩৪|
৭,২৫০
|০.৩৭|
৩২,৩৫০
|১.৬৫|

লাইা -সেজেম্বর েমজয়
২০১৬-১৭ অথ য
আয়
বছজরর ইক্ষেমাত্রার
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ তুইনায় অেযন ু%)
৫
৬
৭
৩৮,২৭৮ ৪৩,৫৯৭
১৭.৯৬
ু১০.০৪) ু১৩.৯০)
৩১,২৯৪ ৩৬,৫৭৮
১৭.৩৮
ু১০.৬২) ু১৬.৮৯)
২৯,৮৯৯ ৩৫,২৬৪
১৭.৩৬
ু৯.৯৬) ু১৭.৯৪)
১,৩৯৫
১,৩১৪
১৮.১২
ু২৭.০৬) ু-৫.৮১)
৬,৯৮৪
৭,০১৯
২১.৭০
ু৭.৫১)
ু০.৫০)

উৎেিঃ আ বাে, অথ য ন্তবভাগ।

সনাটিঃ বন্ধনীর | | মাজ র েংখ্যা ন্তেন্তিন্তপ’র িিাংি ন্তিজেজব সদখাজনা িজয়জছ
বন্ধনীর ু) মাজ র েংখ্যা গি বছজরর এক ( েমজয়র তুইনায় িিক (রা হ্রাে/ বৃন্তি সদখাজনা িজয়জছ
 ২০১৫-১৬ অথ যবছজর রােস্ব আিন্তরি িজয়জছ ১,৭১,৪৩৩ সক (াটি টাক (া, র্া েংজিান্তধি ইক্ষেমাত্রার
প্রায় ৯৬.৬ িিাংি;
 িইন্তি ২০১৬-১৭ অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( রােস্ব আিরজণর পন্তরমাণ ৪৩,৫৯৭ সক (াটি টাক (া র্া
বান্তষ যক ( ইক্ষেমাত্রার ১৭.৯৬ িিাংি;
 ২০১৬-১৭ অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( এনন্তবআর-ক (র রােস্ব আজয়র প্রবৃন্তি ১৭.৯৪ িিাংি,
এনন্তবআর-বন্তির্ভযি ক (র রােস্ব আিরজণর পন্তরমাণ পূব যবিী অথ যবছজরর এক ( েমজয়র তুইনায়
৫.৮১ িিাংি ক (ম;
 িইন্তি অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( ক (র-বন্তির্ভযি রােস্ব আিরজণর পন্তরমাণ ৭,০১৯ সক (াটি টাক (া এবং
প্রবৃন্তি পূব যবিী অথ যবছজরর এক ( েমজয়র তুইনায় ০.৫০ িিাংি সবন্তি।
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সইখন্তিত্র-১: রােস্ব আয় (লাইা - সেজেম্বর)
সক (াটি টাক (া
50000
40000
30000
20000
10000
0
সমাট রােস্ব

ক (র রােস্ব

২০১৫-১৬ লাইা -সেজেম্বর

ক (.২

ক (র বন্তির্ভযি রােস্ব

২০১৬-১৭ লাইা -সেজেম্বর

এনন্তবআর- ক (র রােস্ব আদায়
োরন্তণ ২: এনন্তবআর- ক (র রােস্ব আদায় পন্তরন্তিন্তি
ুেংখ্যােমূি সক (াটি টাক (ায়)

১
আয় ও মুনাফার ওপর ক (র

২
৪৫,০৭৭.৫৭

২০১৫-১৬
৩
৮,৯৮৯.২৯

২০১৬-১৭
৪
১০,৬৯৯.১১

লাইা -সেজেম্বর
েমজয় প্রবৃন্তি ু%)
২০১৬-১৭
৫
১৯.০২

মূল্য েংজর্ােন ক (র

৫৪,৫৬১.৬7

১১,৪২৯.০১

১৩,৩১১.৬৬

১৬.৪৭

আমদান্তন শুল্ক

১৭,৭৯৬.০১

৩,৭৬২.৯২

৪,২৯৭.৭5

১৪.২১

৩০.১৫

১০.60

৪.৫6

-৫৬.৯৮

আবগান্তর শুল্ক

১,৫৬০.০8

১১৪.৮১

১৪৪.৩৯

২৫.৭৬

েম্পূরক ( শুল্ক

২৬,১৩৩.৪২

৫,৩৬৮.৪৮

৬,৫৫২.৬৩

২২.০৬

১,০৬৬.৭৯

২২৩.৫1

২৫৩.৬2

১৩.৪৭

১,৪৬,২২৫.70

২৯,৮৯৮.৬3

৩৫,২৬৩.৭2

১৭.৯৪

খাি

রপ্তান্তন শুল্ক

অন্যান্য ক (র ও শুল্ক
সমাট

লাইা -সেজেম্বর ুপ্রকৃি)

২০১৫-১৬ ুপ্রকৃি)

উৎেিঃ আ বাে, অথ য ন্তবভাগ।



২০১৫-১৬ অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক (র তুইনায় িইন্তি ২০১৬-১৭ অথ যবছজর লাইা -সেজেম্বর
েমজয় ু*এনন্তবআর-ক (র) রােস্ব আদাজয়র প্রবৃন্তি িজয়জছ ১৭.৯৪ িিাংি।
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সইখন্তিত্র-২:২০১৬ লাইা -সেজেম্বর েমজয় এনন্তবআর আজয়
ন্তবন্তভনয়ন খাজির অবদান
আবগান্তর শুল্ক
0.41%

েম্পুরক ( শুল্ক
18.58%

অন্যান্য ক (র ও শুল্ক
0.72%
আয় ও মুনাফার
ওপর ক (র
30.34%

রপ্তান্তন শুল্ক
0.01%
আমদান্তন শুল্ক
12.19%

ক (.৩

মূল্য েংজর্ােন ক (র
37.75%

এনন্তবআর-ক (র রােস্ব আদায়
োরন্তণ ৩: এনন্তবআর-ক (র রােস্ব আদায় পন্তরন্তিন্তি
ুেংখ্যােমূি সক (াটি টাক (ায়)

খাি

২০১৬-১৭
অথ যবছজরর
ইক্ষেমাত্রা

১
২
আমদান্তন শুল্ক
২২,৫৫১.৯০
ভোট (আমদান্তন পর্ যাজয়)
২৫,৭২৫.২৯
েম্পূরক ( শুল্ক (আমদান্তন পর্ যাজয়)
৭,৩৪৮.২৬
রপ্তান্তন শুল্ক
৪৪.৫৫
উপ-সমাট
৫৫,৬৭০.০০
আবগান্তর শুল্ক
১,৩৬৬.৩৫
ভোট (িানীয় পর্ যাজয়)
৪৭,৮২৭.৪৪
েম্পূরক ( শুল্ক (িানীয় পর্ যাজয়)
২৪,৯১২.৮৪
টান য ওভার ট্যাক্স
৭.৩৭
উপ-সমাট
৭৪,১১৪.০০
আয়ক (র
৭১,৯৬৮.০০
ভ্রমণ ক (র
১,৪০০.০০
প্রিেক্ষ ক (র িজি সমাট আয়
৭৩,৩৬৮.০০
েব যজমাট
২,০৩,১৫২.০০

সেজেম্বর
২০১৫ পর্ যি
আদায়

সেজেম্বর
২০১৬ পর্ যি
আদায়

৩
৪
৩,৭৬৫.৭৫
৪,৪২৩.৬০
৪,৫৬৮.৫২
৫,৩৫৫.৩২
১,৫২৫.৪৭
১,৬৫০.০৪
১১.১৫
৪.৮৩
৯,৮৭০.৮৯ ১১,৪৩৩.৭৯
১১৮.৫৩
১৪৪.৪৫
৭,৫৭৫.৪৩
৮,৫৮০.৪০
৩,৮০৭.৩২
৫,৩২৩.৪২
১.০২
০.৭০
১১,৫০২.৩০ ১৪,০৪৮.৯৭
৯,৫২৬.৬৫ ১০,৬৯০.৯৪
২১৫.৭৬
২৬১.৮৩
৯,৭৪২.৪১ ১০,৯৫২.৭৭
৩১,১১৫.৬০ ৩৬,৪৩৫.৫৩

সেজেম্বর
পর্ যি
আজয়র
প্রবৃন্তি
(%)
৫
১৭.৪৭
১৭.২২
৮.১৭
৫৬.৬৮
১৫.৮৩
২১.৮৭
১৩.২৭
৩৯.৮২
৩১.৩৭
২২.১৪
১২.২২
২১.৩৫
১২.৪২
১৭.১০

বাজেজটর
তুইনায়
অেযন (%)
৬
১৯.৬২
২০.৮২
২২.৪৫
১০.৮৪
২০.৫৪
১০.৫৭
১৭.৯৪
২১.৩৭
৯.৫০
১৮.৯৬
১৪.৮৬
১৮.৭০
১৪.৯৩
১৭.৯৪

উৎেিঃ োিীয় রােস্ব সবাি য



োিীয় রােস্ব সবাি য এর ন্তিোবমজি িইন্তি অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( বাৎেন্তরক ( ইক্ষেমাত্রার প্রায়
১৭.৯৪ িিাংি আদায় িজয়জছ।
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খ. েরক (ান্তর ব্যয় পন্তরন্তিন্তি
খ.১

েরক (ান্তর ব্যয়
োরন্তণ ৪: েরক (ান্তর ব্যয় পন্তরন্তিন্তি
ুন্তভন্তি বছর ২০০৫-০৬)
ুেংখ্যােমূি সক (াটি টাক (ায়)

খাি

২০১৫-১৬

১
সমাট ব্যয়
অনুনয়নয়ন রােস্বেি
অন্যান্য ব্যয়
বান্তষ যক ( উনয়নয়ন ক (মযসূন্তি

েংজিান্তধি
বাজেট
২
২,৬৪,৫৬৫
|১৫.২৭|
১,৭৩,৫৬৫
|১০.০২|
৯১,০০০
|৫.২৫|

২০১৬-১৭

লাইা -সেজেম্বর
েময়ক (াজই ব্যয়

প্রকৃি

বাজেট

২০১৫-১৬

২০১৬-১৭

৩
২,৩১,৬৫৩
|১৩.৩৭|
১,৫৯,১০৫
|৯.১৮|
৭২,৫৪৮
|৪.১৯ |

৪
৩,৪০,৬০৫
|১৭.৩৪|
২,২৯,৯০৫
|১১.৭১|
১,১০,৭০০
|৫.৬৪|

৫
৩৭,১৩৬
ু১.৬৮)
২৯,৫৯৯
ু-০.৩২)
৭,৫৩৭
ু১০.৩৯)

৬
৪২,৮৯৪
ু১৫.৪৯)
৩৫,৩২৫
ু১৯.৩5)
৭,৫৬৯
ু০.৪২)

২০১৬-১৭ অথ য
বছজরর ইক্ষেমাত্রার
তুইনায় অেযন ু%)
৭
১২.৫৯
১৫.৩৭
৬.৮৪

উৎেিঃ আ বাে, অথ য ন্তবভাগ।

সনাটিঃ বন্ধনীর | | মাজ র েংখ্যা ন্তেন্তিন্তপ’র িিাংি ন্তিজেজব সদখাজনা িজয়জছ
বন্ধনীর ু) মাজ র েংখ্যা গি বছজরর এক ( েমজয়র তুইনায় িিক (রা হ্রাে/ বৃন্তি সদখাজনা িজয়জছ
 গি ২০১৫-১৬ অথ যবছজর সমাট ব্যয় িজয়জছ ২,৩১,৬৫৩ সক (াটি টাক (া র্া েংজিান্তধি বাজেজটর প্রায়
৮৭.৬ িিাংি;
 িইন্তি ২০১৬-১৭ অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( অনুনয়নয়ন েি অন্যান্য ব্যয় গি অথ য বছজরর এক (
েমজয়র তুইনায় ১৯.৩5 িিাংি সবজড়জছ;
 িইন্তি অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিক ( পর্ যি বান্তষ যক ( উনয়নয়ন ক (মযসূন্তি খাজি সমাট বরাজের ৬.৮৪ িিাংি
ব্যয় িজয়জছ। এ ব্যয় গি অথ য বছজরর এক ( েমজয়র তুইনায় ০.৪২ িিাংি সবন্তি।

েরক (ারী ব্যয় (সক (াটি টাক (া)

সইখন্তিত্র-3: েরক (ারী ব্যয় পন্তরন্তিন্তি (লাইা - সেজেম্বর)
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

২০১৫-১৬ (লাইা - সেজেম্বর)
২০১৬-১৭ (লাইা - সেজেম্বর)

অনুনয়নয়ন েি অন্যান্য বান্তষ যক ( উনয়নয়ন ক (মযসূিী সমাট েরক (ারী ব্যয়
ব্যয়
ব্যয়
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খ.২

১০ টি বৃিৎ মন্ত্রণাইজয়র বাজেট ব্যয়
োরন্তণ ৫: ১০টি বৃিৎ মন্ত্রণাইজয়র বাজেট ব্যয় পন্তরন্তিন্তি
ুেংখ্যােমূি সক (াটি টাক (ায়)

মন্ত্রণাইয়/ন্তবভাগ
১
ন্তিক্ষা মন্ত্রণাইয়
প্রাথন্তমক ( ও গণন্তিক্ষা
মন্ত্রণাইয়
িানীয় েরক (ার ন্তবভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণাইয়
স্বািে ও পন্তরবার
ক (ল্যাণ মন্ত্রণাইয়
কৃন্তষ মন্ত্রণাইয়
ন্তবদুেৎ ন্তবভাগ
সরইপথ
েড়ক ( ন্তবভাগ
সেতু ন্তবভাগ
সমাট ু১০টি বৃিৎ
মন্ত্রণাইয়)
অন্যান্য মন্ত্রণাইয় ও
ন্তবভাগ
েব যজমাট ব্যয়

২০১৫-১৬
েংজিান্তধি
প্রকৃি ব্যয়
বাজেট
২
৩
২০,২৫৯
২১,৫৮৭

৪
২৬,৮৪৮

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭
লাইা লাইা সেজেম্বর সেজেম্বর
৫
৬
৩,৩৮৯.৪ ৫,০৩১.৮

২০১৬-১৭
বাজেট

বাজেজটর
তুইনায়
অেযন
৭
১৮.৭৪

16,846

১৬,২২৪

২২,১৬২

২,৮১৩.৮

৩,২৮৩.৫

১৪.৮2

১৯,২১৭
১৫,৯৬৯

১৬,৩৯১
১৫,১৩৬

২১,৩২২
১৯,২৭৬

১,২৩৪.৫ ১,১৮৩.৪
৩,০২৮.২ ৩,৫৩৩.৯

৫.৫৫
১৮.৩৩

১৪,৮১১

১২,৫৯৯

১৭,৪৮৬

২,১২৫.৭

২,৪০৪.৪

১৩.৭৫

১১,১৩৮
১৫,৪৯৪
৭,২৬২
৮,৮১৫
৬,২৮৫

১০,৭৩৮
১২,০৪৯
২,৪৫৯
৮,৭১২
৫,২৯৭

১৩,৬৭৬
১৩,০৬২
১১,৯৫০
১০,৯১০
৯,২৮৮

৭৩৭.৯৪
১,৫৭৪.৭
৫৫৫.৮২
৩৮৮.৩৪
২,১৬৩.৮

৯৪৭.৯৪
১,৪৪৬.৫
৫৬৫.৬৪
৬৯৯.৭৫
১,৮১২.১

৬.৯৩
১১.০৭
৪.৭৩
৬.৪১
১৯.৫১

১,৩৬,০৯৬

১,২১,১৯২

১,৬৫,৯৮০

১৮,০১২

২০,৯০৯

১২.৬

১,২০,৮৭৬

৬৮,৮৯৬

১,৬২,৬৪৪

১৫,৬৪৪

১৫,২০৯

৯.৩৫

২,৫৬,৯৭২ ১,৯০,০৮৭.৮১ ৩,২৮,৬২৪

৩৩,৬৫৬

৩৬,১১৮

১১.০

উৎেিঃ আ বাে, অথ য ন্তবভাগ

সনাটিঃ এ োরণীজি ঋণ ও অগ্রীম, খাদ্য ন্তিোব এবং এন্তিন্তপ বন্তির্ভযি ক (মযেংিানমূইক ( ক (মযসূিী ব্যিীি সমাট
বাজেট ন্তিোব ক (রা িজয়জছ।
২০১৬-১৭ অথ যবছজর –
 ১০ টি মন্ত্রণাইজয়র ন্তবপরীজি বরাে িজইা সমাট বাজেজটর ৫০.৫ িিাংি;
 অন্যান্য মন্ত্রণাইয়/ ন্তবভাজগর ন্তবপরীজি বরাে সমাট বাজেজটর ৪৯.৫ িিাংি।
২০১৬-১৭ অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক ( ১০ টি বৃিৎ মন্ত্রণাইজয়র ব্যয় ১২.৬ িিাংি;
 অন্যান্য মন্ত্রণাইয়/ন্তবভাজগর ব্যয় ৯.৩৫ িিাংি;
 সমাট ব্যয় বাজেজটর ১১.০ িিাংি।
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খ.৩

১০ টি বৃিৎ মন্ত্রণাইজয়র বান্তষ যক ( উনয়নয়ন ক (মযসূন্তি বাস্তবায়ন পন্তরন্তিন্তি
োরন্তণ ৬: ১০ টি বৃিৎ মন্ত্রণাইজয়র বান্তষ যক ( উনয়নয়ন ক (মযসূন্তি বাস্তবায়ন পন্তরন্তিন্তি
ুেংখ্যােমূি সক (াটি টাক (ায়)

মন্ত্রণাইয়/ন্তবভাগ

২০১৬-১৭
বাজেট

ন্তবদুেৎ ন্তবভাগ

১৩,০৩৯.০০

িানীয় েরক (ার ন্তবভাগ

১৮,৫৪৭.০০

সেতু ন্তবভাগ

৯,২৫৮.০০

সরইপথ মন্ত্রণাইয়

৯,১১৫.০০

েড়ক ( পন্তরবিন ও মিােড়ক (ন্তবভাগ

৮,১৬১.০০

প্রাথন্তমক ( ও গণন্তিক্ষা মন্ত্রণাইয়

৭,৭১০.০০

স্বািে ও পন্তরবার ক (ল্যাণ মন্ত্রণাইয়

৬,২৩৫.০০

ন্তিক্ষা মন্ত্রণাইয়

৬,১৬৭.০০

গৃিায়ণ ও গণপূিয মন্ত্রণাইয়

১,৮৪৫.০০

পান্তন েম্পদ মন্ত্রণাইয়

৩,৭৫৯.০০

সমাট (১০টি বৃিৎ মন্ত্রণাইয়)

৮৩,৮৩৬.০০

২০১৬-১৭
ুেব যজিষ িথ্য)
বরাি
(প্রক (ল্পেংখ্যা)
১২,৫৪০.০৯
ু৬৮)
১৭,৫৩৬.৮৬
ু১৮৫)
৯,২০৭.৫২
ু৩)
৮,৮০৬.৭৯
ু৪৮)
৭,৭৯১.২৮
ু১১৪)
৭,৫০৯.৭৬
ু৯)
৬,০৭০.২৬
ু৬১)
৫,৮৬৮.৭১
ু৬৫)
১,৭৭৮.৬২
ু৩১)
৩,৭০৮.৭৯
ু৬৬)
৮০,৮১৮.৬৮
ু৬৫০)

২০১৫২০১৬
(লাইা সেজেম্বর)

(লাইা সেজেম্বর)

বাজেজটর
তুইনায়
অেযন
(%)

৫৪০.২৪

২,৩৭১.৬২

১৮.৯১

১,৮২৯.২১

২,৬৫০.৮

১৫.১২

৩৭৭.৬২

৩৯০.৩১

৪.২৪

২০১.৫৫

৭৭৪.০৫

৮.৭৯

২৪৬.৬৭

২৪৯.৯১

৩.২১

৬১২.৭৭

১,০৭৪.৬

১৪.৩১

৬৩৯.৭৫

৩৪.৮৫

০.৫৭

৫২৫.১৮

৪৫৮.৭৩

৭.৮২

৪০.০০

৬৬.৭৬

৩.৭৫

৮.১৯

৮১.৯৭

২.২১

৫,০২১.১৮

৮,১৫৩.৫৯

১০.০৯

২০১৬-১৭

উৎেিঃ আ এম ন্তি এবং আ বাে, অথ য ন্তবভাগ।

সনাটিঃ এ




োরণীজি ‘ন্তনেস্ব অথ যায়ন প্রক (ল্প’ ব্যিীি ব্যয় সদখাজনা িজয়জছ।
১০ টি বৃিৎ মন্ত্রণাইজয়র অনুকূজই বান্তষ যক ( উনয়নয়ন ক (মযসূন্তির ৭৩.০ িিাংি বরাে ক (রা িজয়জছ;
প্রথম প্রান্তিজক ( ১০টি মন্ত্রণাইজয়র ব্যয় িজয়জছ বান্তষ যক ( বরাজের ১০.০৯িিাংি;
অন্যান্য ন্তবভাগ ও মন্ত্রণাইজয়র অনুকূজই বান্তষ যক ( উনয়নয়ন ক (মযসূন্তির ২৭.০ িিাংি বরাে ক (রা
িজয়জছ।
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গ. বাজেট ভারোম্য ও অথ যায়ন
বাজেট ভারোম্য ও অথ যায়ন

গ.১

োরন্তণ ৭: বাজেট ভারোম্য ও অথ যায়ন
ুন্তভন্তি বছর ২০০৫-০৬)
ুেংখ্যােমূি সক (াটি টাক (ায়)

খাি
১
বাজেট ভারোম্য
অথ যায়ন
ববজদন্তিক (
অভেিরীণ
ব্যাংক (
ব্যাংক ( বন্তির্ভযি

২০১৫-১৬
েংজিান্তধি
বাজেট
২
-৮৭,১৬৫
৮৭,১৬৫
২৪,৯৯০
৬২,১৭৫
৩১,৬৭৫
৩০,৫০০

২০১৬-১৭
বাজেট
৪
-৯৭,৮৫৩
৯৭,৮৫৩
৩৬,৩০৫
৬১,৫৪৮
৩৮,৯৩৮
২২,৬১০

প্রকৃি
৩
-৬০,০৪০
৫৬,৯৪৭
১১,২৪২
৪৫,৭০৫
১০,৬১৪
৩৫,০৯১

লাইা -সেজেম্বর
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
৫
৬
১,১৪১
840
-১,১৩৭
-748
-৯৬৩
-৯১৬
-১৭৪
৯৯
৭,০৬৩
-৩,০৪৭
-৭,২৩৭
৩,১৪৬

উৎে: অথ য ন্তবভাগ ও আ এম ন্তি



গ.২

বাজেজট ব্যাংক ( উৎে িজি ন্তনট অথ যায়জনর প্রাক্কইন ধরা িজয়জছ ৩৮,৯৩৮ সক (াটি টাক (া।

ববজদন্তিক ( েিায়িা পন্তরন্তিন্তি
োরন্তণ-৮: ববজদন্তিক ( েিায়িা পন্তরন্তিন্তি
ুেংখ্যােমূি সক (াটি টাক (ায়)

খাি
১
ন্তনট অথ যায়ন
ঋণ
অনুদান
ঋণ পন্তরজিাধ

২০১৫-১৬
েংজিান্তধি
প্রকৃি
বাজেট
২
৩
২৪,৯৯০.০০
১১,২৪১.৬৭
২৭,০৪৭.০০
১৬,১২৭.৬৯
৫,০২৭.০০
১,৭৯২.০৪
-৭,০৮৪.০০
-৬,৬৭৮.০৭

২০১৬-১৭
বাজেট
৪
৩৬,৩০৫.০০
৩৮,৯৪৭.০০
৫,৫১৬.০০
-৮,১৫৮.০০

লাইা -সেজেম্বর
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
৫
-৯৬৩.৪৫
৬৩৯.৮০
১১১.২৪
-১,৭১৪.৪৮

৬
-847.39
775.05
৬৯.00
-1,691.08

উৎে: ন্তেন্তেএ/অথ য ন্তবভাগ



২০১৬-১৭ অথ যবছজরর প্রথম প্রান্তিজক (র ন্তনট অথ যায়ন গি অথ যবছজরর এক ( েমজয়র তুইনায়
সবজড়জছ।
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. মুদ্রা ও ঋণ পন্তরন্তিন্তি
.1

মুদ্রা ও ঋণ প্রবাি
োরন্তণ ৯: মুদ্রা ও ঋণ পন্তরন্তিন্তি
ুজময়াদ সিজষ বছরন্তভন্তিক ( িিক (রা পন্তরবিযন)

খাি
ব্যাপক ( মুদ্রা ুএম২)
নীট ববজদন্তিক ( েম্পদ
নীট অভেিরীণ েম্পদ
অভেিরীণ ঋণ
েরক (ান্তর খাি
সবেরক (ান্তর খাি
ন্তরোভয মুদ্রা







.2

লান ২০১৫
ইক্ষেমাত্রা অেযন
16.5
12.4
3.6
21.3
20.2
9.9
17.4
10.1
25.3
-2.5
15.5
13.2
15.9
14.3

লান ২০১৬
সেজেম্বর মুদ্রানীন্তি ন্তববৃন্তির ইক্ষেমাত্রা
ইক্ষেমাত্রা অেযন ২০১৬ ন্তিজেম্বর ২০১৬ লান ২০১৭
15.0
16.4
13.4
14.8
15.5
11.1
23.2
21.1
16.2
10.7
16.2
14.2
10.9
14.3
17.2
15.5
14.2
11.9
15.9
16.4
18.7
2.6
-3.3
11.9
15.9
14.8
16.8 15.3
16.6
16.5
14.3
30.1
16.7
11.0
14.0

২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অথ যবছর সিজষ ব্যাপক ( মুদ্রা েরবরাজির নীট ববজদন্তিক ( েম্পদ
ইক্ষেমাত্রাজক ( ছান্তড়জয় সগজইও নীট অভেিরীণ েম্পদ ইক্ষেমাত্রার নীজি ন্তছই। মূইি, োমন্তগ্রক (
সইনজদন ভারোজম্য অব্যািি উিৃি ও েরক (ান্তর খাজি ঋণ প্রবাি হ্রাজের ক (ারজণ এটি িজয়জছ;
সেজেম্বর ২০১৬ সিজষ ব্যাপক ( মুদ্রা ও অভেিরীণ ঋণ েরবরাজির প্রবৃন্তি বাংইাজদি ব্যাংজক (র
মুদ্রানীন্তি ন্তববৃন্তির ইক্ষেমাত্রার মজে রজয়জছ; িজব, ন্তরোভয মুদ্রা ও নীট ববজদন্তিক ( েম্পজদর
প্রবৃন্তি এখজনা ইক্ষেমাত্রার উপজর রজয়জছ;
সবেরক (ান্তর খাজি ঋজণর প্রবৃন্তি সেজেম্বর 2016 সিজষ বান্তষ যক ( ন্তভন্তিজি 15.3 িিাংজি দাঁন্তড়জয়জছ
র্া ইক্ষেমাত্রার সিজয় োমান্য ক (ম।

সুজদর িার

উৎে: বাংইাজদি ব্যাংক (




আমানজির সুজদর িার (ভান্তরি গড়) সেজেম্বর ২০১৫ এর ৬.৬৬ িিাংি িজি সেজেম্বর ২০১৬ এ
৫.৩৯ িিাংজি হ্রাে সপজয়জছ;
ঋজণর সুজদর িার (ভান্তরি গড়) সেজেম্বর ২০১৫ এর ১১.৪৮ িিাংি িজি সেজেম্বর ২০১৬ এ
১০.১৫ িিাংজি ক (জমজছ;
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েঞ্চয় ও ঋজণর সুজদর িার ব্যবধান (spread) সেজেম্বর ২০১৫ এর ৪.৮২ িিাংি িজি
সেজেম্বর ২০১৬-এ ৪.৭৬ িিাংজি ক (জমজছ;
সরজপা ও ন্তরভাে য সরজপা সরট ৭.২৫ িিাংি ও ৫.২৫ িিাংি িজি ৫০ সবন্তেে পজয়ন্ট ক (ন্তমজয়
র্থাক্রজম ৬.৭৫ িিাংি ও ৪.৭৫ িিাংজি ন্তনধ যারণ ক (রা িজয়জছ র্া ১৪ োনুয়ান্তর ২০১৬ িজি
ক (ার্ যক (র রজয়জছ;
ক (ইমান্তন সরট বিযমাজন ন্তরভাে য সরজপা সরজটর সিজয়ও ক (ম। ক (ইমান্তন সরট সেজেম্বর ২০১৫ এর
৫.৭১ িিাংি িজি সেজেম্বর ২০১৬ এ ৩.৬৮ িিাংজি সনজম এজেজছ।

ঙ. ববজদন্তিক ( খাি
ঙ.1

রপ্তান্তন পন্তরন্তিন্তি
োরন্তণ ১০: আমদান্তন ও রপ্তান্তন পন্তরন্তিন্তি
খাি

১
রপ্তান্তন ুন্তম. মান্তক (নয িইার)
প্রবৃন্তি ু%)
আমদান্তন ুন্তম. মান্তক (নয িইার)
প্রবৃন্তি ু%)

2015-16
২
34,257.18
9.77
43,017.20
5.68

লাইা -সেজেম্বর
2015-16
2016-17
৩
৪
7,758.99
8,078.82
0.83
4.12
9469.70
11,105.10
-14.82
17.27

উৎে: বাংইাজদি ব্যাংক ( ও রপ্তান্তন উনয়নয়ন বুেজরা; (প্রবৃন্তি: পূব যবিী অথ যবছজরর এক ( েমজয়র তুইনায়)





ঙ.2

িইন্তি অথ যবছজরর লাইা -সেজেম্বর েমজয় রপ্তান্তন আয় দাঁন্তড়জয়জছ ৮,০৭৮.৮ ন্তমন্তইয়ন মান্তক (নয
িইার র্া গি অথ যবছজরর এক ( েমজয়র তুইনায় ৪.১২ িিাংি সবন্তি এবং িইন্তি বছজরর
ন্তনধ যান্তরি (৩৭ ন্তবন্তইয়ন িইার) ইক্ষেমাত্রার ২১.৮৩ িিাংি;
িইন্তি অথ যবছজরর লাইা - সেজেম্বর েমজয় আমদান্তন সবজড়জছ গি অথ যবছজরর এক ( েমজয়র
তুইনায় ১৭.২৭ িিাংি। ন্তবগি অথ য বছজর এক ( েমজয় আমদান্তনর প্রবৃন্তি ন্তছই -14.82 িিাংি।

সরন্তমট্যান্স পন্তরন্তিন্তি
োরন্তণ ১১: সরন্তমট্যান্স পন্তরন্তিন্তি
খাি

১
সরন্তমট্যান্স ুন্তম. মান্তক (নয িইার)
প্রবৃন্তি ু%)

লাইা -সেজেম্বর
2015-16
2016-17
3
৪
৩,৯৩৩.৬৪
৩,২৩২.১২
-১.৯৩
-১৭.৮৩

2015-16
২
১৪,৯৩১.১৬
-২.৫২

উৎে: বাংইাজদি ব্যাংক ( ুপ্রবৃন্তি: পূব যবিী অথ যবছজরর এক ( েমজয়র তুইনায়)



িইন্তি 2015-16 অথ যবছজরর লাইা -সেজেম্বর েময়ক (াজই সরন্তমট্যাজন্সর প্রবৃন্তি ন্তবগি অথ য বছজরর
এক ( েমজয়র তুইনায় প্রায় 17.83 িিাংি ক (ম।
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ঙ.3 ববজদন্তিক ( মুদ্রার ন্তরোভয
োরন্তণ ১২: ববজদন্তিক ( মুদ্রার ন্তরোভয পন্তরন্তিন্তি
খাি
১
ববজদন্তিক ( মুদ্রার ন্তরোভয
ুন্তম. মান্তক (নয িইার)
আমদান্তন মাে ন্তিজেজব

৩০ লান
২০১৫
২

৩০ সেজেম্বর
২০১৫
৩

৩০ লান
২০১৬
৪

৩০ সেজেম্বর
২০১৬
৫

প্রবৃন্তি
ু%)
৬

২৫,০২৫.৫

২৬,৩৭৯.০

৩০,১৬৮.২২

৩১,৩৮৫.৮৭

১৮.৯৮*

৭.৩

৭.৮

৮.৪

৮.৪

-

উৎে: বাংইাজদি ব্যাংক ( ু*৩০ সেজেম্বর ২০১৫ এর তুইনায় ৩০ সেজেম্বর ২০১৬-এর প্রবৃন্তি)



িইন্তি অথ যবছজরর সেজেম্বর সিজষ ববজদন্তিক ( মুদ্রার ন্তরোজভযর পন্তরমাণ প্রায় ৩১ িাোর ৩৮৬
ন্তমন্তইয়ন মান্তক (নয িইার র্া ন্তদজয় ৮.৪ মাজের আমদান্তন ব্যয় ন্তনব যাি ক (রা েম্ভব।

ি. মূল্যস্ফীন্তি
ি.1

মূল্যস্ফীন্তির গন্তিধারা
োরন্তণ ১৩: মূল্যস্ফীন্তির গন্তিধারা ুন্তভন্তি বছর 2005-06)
ুপজয়ন্ট-টু-পজয়ন্ট)
২০১৫-১৬

২০১৬-১৭

মূল্যস্ফীন্তি
ু%)

লাইা

আগি

সেজেম্বর

োধারণ

৬.৩৬

৬.১৭

৬.২৪

প্রান্তিক (
সিজষ বার
মাজের গড়
৬.২৪

খাদ্য

৬.০৭

৬.০৬

৫.৯২

খাদ্য-বন্তির্ভযি

৬.৮০

৬.৩৫

৬.৭৩

লাইা

আগি

সেজেম্বর

৫.৪০

৫.৩৭

৫.৫৩

প্রান্তিক ( সিজষ
বার মাজের
গড়
৫.৭১

৬.২৫

৪.৩৫

৪.৩০

৫.১০

৪.৫৬

৬.২২

৬.৯৮

৭.০০

৬.১৯

৭.৪৮

উৎে: বাংইাজদি ব্যাংক (





সেজেম্বর 2016 সিজষ পজয়ন্ট-টু-পজয়ন্ট ন্তভন্তিজি মূল্যস্ফীন্তির িার দাঁন্তড়জয়জছ 5.53 িিাংি,
ন্তবগি অথ যবছজরর এক ( েমজয় র্া ন্তছই 6.24 িিাংি;
সেজেম্বর 201৬ সিজষ 12 মাজের গড় ন্তভন্তিজি মূল্যস্ফীন্তির িার দাঁন্তড়জয়জছ 5.71 িিাংি, ন্তবগি
অথ যবছজরর এক ( েমজয় র্া ন্তছই 6.24 িিাংি;
খাদ্য-বন্তির্ভযি মূল্যস্ফীন্তি বাড়জইও েজিাষেনক ( কৃন্তষ উৎপাদন, জ্বাইানী সিজইর ন্তিন্তিিীই মূল্য,
সর্াগাজন বাধােমূি অপোরণ এবং েরক (াজরর দক্ষ োমন্তিক ( অথ যননন্তিক ( ব্যবিাপনা মূল্যস্ফীন্তি
হ্রাজে েিায়ক ( র্ভন্তমক (া রাখজছ।
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